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Το Νεώριο στο international Shipping panel
Στο 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Ν. Υόρκη, ο Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύµβουλος της ONEX Technologies Inc, Πάνος Ξενοκώστας, αναφέρθηκε στην
"αναγέννηση και την ανταγωνιστικότητα" ναυπηγείου.
Στο 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum που έλαβε χώρα στη Ν. Υόρκη, την περασµένη Δευτέρα,
πραγµατοποίησε οµιλία ο κ. Πάνος Ξενοκώστας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ONEX
Technologies Inc.
Στην εκδήλωση στην οποία παρευρέθησαν ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, Αλέξης Τσίπρας (µέσω ζωντανής
σύνδεσης), ο Υπουργός Εθνικής Οικονοµίας, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, και η Υπουργός Τουρισµού κα Έλενα
Κουντουρά, πλήθος κορυφαίων ναυτιλιακών και διεθνών επενδυτικών οργανισµών, ο κ. Ξενοκώστας
εντυπωσίασε το κοινό παρουσιάζοντας τα µεγάλα άλµατα προόδου που έγιναν από την Οµάδα της ONEX
SYROS SHIPYARDS (Μέλος του ONEX technologies Group) στο Ναυπηγείο του Νεωρίου Σύρου από τον
Απρίλιο του 2018 µέχρι σήµερα στα πλαίσια του σχεδίου επανεκκίνησης και αναγέννησης µίας εκ των
ιστορικότερων βιοµηχανικών µονάδων της Μεσογείου.

Στην οµιλία του, ανέδειξε τα µέχρι σήµερα επιτεύγµατα του Νεωρίου µέσα από το ONEX SHIPYARDS
µοντέλο λειτουργίας και παραγωγής όπως:
1) Την εµπιστοσύνη που ξαναδείχνουν οι διεθνείς πλοιοκτήτες στο Νεώριο, αναφερόµενος ενδεικτικά
στους 38 δεξαµενισµούς πλοίων για επισκευές και συντηρήσεις, αριθµός ρεκόρ για τόσο µικρό χρονικό
διάστηµα. Η πρόβλεψη µάλιστα για το 2019 είναι ο αριθµός αυτός να φτάσει στα 100 µε 120 πλοία.
2) Το πρόγραµµα µαζικής αναβάθµισης των εγκαταστάσεων του ναυπηγείου µε την πλήρη ανακατασκευή
της πλωτής δεξαµενής «ΒΙΟΛΑΝΤΩ», διαστάσεων Panamax η οποία θα έχει ολοκληρωθεί µέχρι τα µέσα του
Ιανουαρίου του 2019. Στο πρόγραµµα περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση δεξαµενής τύπου Aframax.
3) Τη δηµιουργία από το Μάρτιο του 2018, 300 θέσεων εργασίας, την άνοδο στις 500 από τα τέλη
Ιανουαρίου 2019 και την πρόβλεψη ότι οι θέσεις εργασίας θα έχουν φθάσει στις 1000 µε 1200 µε την
προσθήκη της Aframax.
4) Τη µετακίνηση των 25.000 από τους 80.000 τόνων αποβλήτων της αµµοβολής του ναυπηγείου και την
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πλήρη αποµάκρυνση µέχρι τον Ιούνιο του 2019. Την σταδιακή µετατροπή του Νεωρίου σε «πράσινο
ναυπηγείο» µε την εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων καθαρισµού και την επίλυση χρόνιων περιβαλλοντικών
θεµάτων.
5) Τα µέχρι τώρα οφέλη για την τοπική αλλά και την Ελληνική οικονοµία γενικότερα από την επανέναρξη
των εργασιών του Νεωρίου.
Τελειώνοντας ο κ. Ξενοκώστας παρουσίασε τα αποτελέσµατα πρωτοποριακά σχεδιασµένης εσωτερικής
έρευνας βάσει ειδικού αλγορίθµου για την ανταγωνιστικότητα του Νεωρίου έναντι του διεθνή
ανταγωνισµού.
Εκεί αναδείχθηκε περίτρανα η υπέροχη που έχει επιτευχθεί µέσα από το τρίπτυχο Ταχύτητα - Ποιότητα Τιµές µε απόδειξη τους πρώτους 38 πελάτες του ναυπηγείου σε διάστηµα λιγότερο των 7 µηνών.
Ενηµέρωσε επίσης πως για το 2019 ο στόχος της Οικογένειας του ναυπηγείου είναι να φθάσει στην πλήρη
βελτιστοποίηση µεθοδολογιών, αυτοµατισµών και διαδικασιών παραγωγής αλλάζοντας πλήρως τα
βιοµηχανικά standards.
Στο forum συµµετείχαν ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ καθώς και εκπρόσωποι των 3 Ευρωπαϊκών θεσµών (Eυρωπαϊκή
Επιτροπή, Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα).
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Οι λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα
Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα καθορίσουν τις
προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός
προγραµµάτων, βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα, κατά τις επαφές που είχε
επιτελείο της µε διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά funds και διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες στο 20ό συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη, αναφέρει το capital.gr.
Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε...
χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην
κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο
παρά µε success story µοιάζει.
Ο προβληµατισµός των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι' αυτό τα ξένα funds
επιλέγουν να συνεχίσουν να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήµερες που έχουν περάσει από
την "καθαρή έξοδο". Ο ΥΠΟΙΚ, κ. Τσακαλώτος, είχε δύο γύρους συναντήσεων στη Νέα Υόρκη µε συνολικά
45 επενδυτές και η ατµόσφαιρα κάθε άλλο παρά ήρεµη και καθησυχαστική ήταν. Ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών δέχτηκεβροχή ερωτήσεων αλλά και προειδοποιήσεων για τα τρία
"ναρκοπέδια" τα οποία υπάρχουν στην πορεία της µετα-µνηµονιακής Ελλάδας και τα οποία εντοπίζουν
οι επενδυτές. Αυτά είναι:
1) Το πολιτικό ρίσκο εν όψει των γενικών εκλογών του 2019.
2) Ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και απουσίας προόδου στις
µεταρρυθµίσεις.
3) Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, µε τον κ. Τσακαλώτο να "αναγκάζεται" να
παραδεχτεί τις ανησυχίες που υπάρχουν.
Η πραγµατικότητα που βλέπουν οι επενδυτές είναι πως εδώ και περίπου 300 ηµέρες η Ελλάδα έχει µείνει
εκτός αγορών και αυτό δεν οφείλεται µόνο στην αναταραχή λόγω Ιταλίας, αλλά και στις τεράστιες
προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η ελληνική οικονοµία.
Τα funds βλέπουν πως η ανάπτυξη που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση δεν οφείλεται σε κάποια αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλά στην έκρηξη των εισαγωγών, η οποία πνίγει τα κέρδη από τις εξαγωγές, στην
επενδυτική απραξία και στη στάση πληρωµών, καθώς το κράτος απλώς... σταµάτησε να δαπανά για
οφειλές, επενδύσεις και άλλες υποχρεώσεις, ενώ και τα πλεονάσµατα δηµιουργούνται από στάση
πληρωµών και από το πάγωµα των δαπανών και των επενδύσεων.
Και όλα αυτά ενώ προετοιµαζόµαστε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον το 2019, µε τα σήµατα
για ύφεση προσεχώς στις ΗΠΑ να έχουν κάνει ήδη ηχηρή την παρουσία τους, ταρακουνώντας αγορές και
επενδυτές.
Πολιτικό ρίσκο
Σύµφωνα µε πληροφορίες του "Κεφαλαίου", αυτό που κυριάρχησε στη Νέα Υόρκη ήταν ένα κλίµα µεγάλης,
και µάλιστα αυξηµένης (σε σχέση µε πέρσι), επιφυλακτικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Τα ξένα funds, αν
και αναγνωρίζουν πως η χώρα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου, ωστόσο δεν βλέπουν αυτήν τη
στιγµή λόγο να αυξήσουν την έκθεσή τους στα ελληνικά οµόλογα και στις ελληνικές µετοχές.
Στο κάδρο έχει µπει πλέον το πολιτικό ρίσκο, τόσο σε ό,τι αφορά την παροχολογία στα δηµοσιονοµικά
της χώρας όσο και το ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα εκλογικά σενάρια.
Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά συµµετέχων στο συνέδριο, "αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη στιγµή να
µάθουµε, εκτός από τις εξελίξεις γύρω από τις προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπος ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος, είναι το timing των εκλογών. Το 2019 για την ελληνική κυβέρνηση θα είναι ένας
αγώνας δρόµου µεταξύ της προσέλκυσης επενδυτών ή της προσέλκυσης ψηφοφόρων, µε το
δεύτερο να κυριαρχεί πιθανότατα στην ατζέντα του κυβερνητικού επιτελείου".
"Καµπανάκι" για µεταρρυθµίσεις
Έντονες είναι και οι αµφιβολίες στο περιβάλλον των επενδυτών στο κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε αξιωµατούχους της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών, τα funds
επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και
πρόοδος στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του
προβληµατισµού των επενδυτών, οι οποίοι φοβούνται πιθανή "οπισθοχώρηση" σε αυτούς τους καίριους για
την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Γιάννης Χαριζόπουλος, partner της McKinsey & Company Greece, µιλώντας
σε πάνελ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αν και η χώρα κατάφερε να επιτύχει µια πολύ σηµαντική
δηµοσιονοµική προσαρµογή, αντιµετωπίζει ακόµη µια σειρά από προκλήσεις, που καθιστούν ευάλωτη τη
µετα-προγραµµατική της πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε µια σειρά από συστηµικές και
διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων
είναι απαραίτητη προκειµένου να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που θα
διασφαλίσουν την επιστροφή της σε µια βιώσιµη και σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.
H Elena Duggar, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Moody’s, τονίζει πως, αν και η πορεία της Ελλάδας
έχει βελτιωθεί, υπάρχουν ακόµη σηµαντικά εµπόδια στην οικονοµία, όπως οι χαµηλοί δείκτες
αποταµίευσης, η απουσία επενδύσεων, καθώς και το υψηλό χρέος.
Ποιοι µετείχαν
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο συνέδριο έγιναν 140 one-toone συναντήσειςεισηγµένων και µη εταιρειών µε ξένους επενδυτές, ενώ µεταξύ των funds που είδε ο κ. Τσακαλώτος ήταν τα Paulson
& Co., Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products, Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital,
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& Co., Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products, Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital,
Clearbridge Investments, Colt Capital, CVC Capital Partners Advisory, Fidelity Investments, Fred Alger Management,
Gagnon Securities, Gamut Capital Management, Greylock Capital, Hayman, Hudson Bay Capital, Knighthead,
Lepercq, Monarch Holdings, Oaktree Capital Management, Serengeti, State Street Global Advisors, Tiaa, Waterwheel
Capital, Weiss Asset Management.
Το "βαρίδι" των NPLs
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα "κόκκινα" δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές
τεράστια εστία ανησυχίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο κ. Τσακαλώτος µιλώντας στο
συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που
θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας", υπογραµµίζοντας, έτσι, τη βασικότερη αιτία που το
Ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες "παραπαίει", µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και
αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχει "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος,
που επιµένει –πλην µερικών... διαλειµµάτων–, αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού
ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Αν και οι Έλληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους στο συνέδριο µια νότα αισιοδοξίας
γύρω από αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το
πρόβληµα, ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει, τη στιγµή που υπάρχουν ακόµη
αµφιβολίες γύρω από τις προτεινόµενες λύσεις, δηλαδή τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδoς και του ΤΧΣ.
Όπως σηµείωσε στο συνέδριο ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, "τα τελευαία τρία
χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων
προκλήσεων του κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα της
ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα θα πρέπει να
είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί
από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της
οικονοµικής ανάκαµψης".
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα "κόκκινα" δάνεια, αυτό το οποίο τονίστηκε σε
πρόσφατο συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο είναι πως βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε
τις ελληνικές τράπεζες να αναφέρουν ότι ο SSM εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά το µέγεθος του SPV
(40 δισ. ευρώ), ενώ ειπώθηκε πως η µεταφορά των αναβαλλόµενων φορολογικών πιστώσεων µπορεί να
συνιστά κρατική ενίσχυση.
Αυστηρά µηνύµατα για τα ελληνικά οµόλογα
Επιφυλακτικά ήταν τα µηνύµατα στο συνέδριο και για τα ελληνικά οµόλογα, καθώς και την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές. Όπως τονίστηκε, η αστάθεια που υπάρχει εδώ και µήνες στις αγορές
αναµένεται να συνεχιστεί, µε τις αγορές να είναι ανοιχτές, αλλά όχι για όλους. Ηχηρό ήταν το
"σήµα" πως µια νέα έξοδος στις αγορές είναι απαραίτητη για την Ελλάδα ώστε να επιστρέψει η επενδυτική
εµπιστοσύνη.
Αιχµηρές ήταν οι προειδοποιήσεις του Bob Traa, πρώην εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο οποίος τόνισε
πως η πρώτη µετα-µνηµονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεµάτη µε "σήµατα συναγερµού" που
δείχνουν ότι οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο προσεγγίζονται σε βάση de minimis, αντί να
δηµιουργούν ισχυρές άγκυρες εµπιστοσύνης. Οι αγορές το βλέπουν όλο αυτό και γι' αυτό τα
ελληνικά spreads δεν πέφτουν. "Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο", τόνισε χαρακτηριστικά.
O Απόστολος Γκουτζίνης, partner στη Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε πως η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα, αλλά αναµένεται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική, µε
το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των
τελευταίων ετών µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές,
αλλά όχι για όλους, και αναµφίβολα όχι ανέξοδα.
Σύµφωνα µε τη Silvia Ardagna, ανώτερη οικονοµολόγο της Goldman Sachs για τις χώρες της περιφέρειας
της Ευρωζώνης, σηµαντικός παραµένει ο κίνδυνος γύρω από τις εξελίξεις στην Ιταλία, όπου η κατάσταση
θα χειροτερέψει, για να βελτιωθεί στη συνέχεια.
Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του έτους,
επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών, όπως σηµείωσε ο κ.
Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος, Τραπεζική Επιχειρήσεων & Επενδυτικής
Τραπεζικής Οµίλου της Eurobank. Όπως τόνισε, παρά την έξοδο της Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα
τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση οµολόγου, η οποία αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών
στα κρατικά οµόλογα.
Στο συνέδριο τονίστηκε, επίσης, πως µόνο εάν υπάρξει συνέχεια στις µεταρρυθµίσεις και
σηµαντική πρόοδος στο µέτωπο των "κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών θα
υπάρξει αποκλιµάκωση των ελληνικών spreads. Παράλληλα, όπως υπογραµµίστηκε, πρόσθετη
στήριξη θα υπάρξει εάν αρθούν οι περιορισµοί στο επίπεδο των κρατικών οµολόγων που µπορούν να
διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες, ένα ζήτηµα που τέθηκε από την ελληνική πλευρά και στο συνέδριο του
ΔΝΤ στο Μπαλί τον Οκτώβριο. Το 2015 η ΕΚΤ επέβαλε ανώτατο όριο στο ποσό των ελληνικών οµολόγων
που µπορούν να διατηρούν οι τράπεζες, το οποίο συνδεόταν µε το πόσο των ελληνικών οµολόγων που
κατείχαν οι τράπεζες εκείνη τη στιγµή. Δεδοµένου ότι η χώρα είναι εκτός QΕ, η ελληνική πλευρά έθεσε
στο τραπέζι το να επιτραπεί στις τράπεζες να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά οµόλογα.
Όπως σηµείωσε ο Giulio Baratta, επικεφαλής αγορών οµολόγων στην BNP Paribas, οι διαταραχές και
προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο επόµενο έτος, ενώ ο Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, τόνισε
πως, εάν υπάρξει πρόοδος στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και στο ζήτηµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των ελληνικών τραπεζών, θα υπάρξει περιθώριο για καλή πορεία πορεία στα ελληνικά κρατικά
οµόλογα, ιδιαίτερα εάν αρθεί το ανώτατο όριο της συµµετοχής των εγχώριων τραπεζών στην
αγορά οµολόγων.
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Tο «καµπανάκι» και οι ισορροπίες της Danaos
Υποχώρησε η µετοχή της

Όλη η «αφρόκρεµα» της πολιτικής και επιχειρηµατικής ζωής του τόπου βρίσκεται στην άλλη άκρη του
Aτλαντικού, στις HΠA λόγω του ετήσιου φόρουµ της Capital Link.

Aπό τον «φυσικό χώρο» τους, καθώς στην αµερικανική χρηµαταγορά είναι εισηγµένες ναυτιλιακές
εταιρίες τους, δεν θα µπορούσαν να λείπουν και οι εφοπλιστές.

Έτσι, και το «καµπανάκι» λήξης της συνεδρίασης της Tρίτης, το χτύπησαν η υπουργός Tουρισµού, Έλενα
Kουντουρά µαζί µε τον Γιάννη Kούστα.

Πάντως, η Danaos Corp του δόκτορος της ναυτιλίας προσπαθεί να βρει ισορροπίες, καθώς η µετοχή της
υποχώρησε κάτω από το όριο του 1 δολ., στα 0,84 δολ. H κεφαλαιοποίησή της βρίσκεται στα 181,32 εκατ.
δολ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
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Οι 3 λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα - [Perivolos.gr]
Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα καθορίσουν τις
προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός προγραµµάτων,
βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα, κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της µε
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό
συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η
κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε... χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για
ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο
εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο παρά µε success story µοιάζει. Ο προβληµατισµός
των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι' αυτό τα ξένα funds επιλέγουν να συνεχίσουν
να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήµερες που έχουν...
Perivolos.gr ·

πριν από 16 λεπτά ·

Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα καθορίσουν τις
προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός προγραµµάτων,
βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα, κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της µε
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό
συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η
κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε... χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για
ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο
εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο παρά µε success story µοιάζει. Ο προβληµατισµός
των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι' αυτό τα ξένα funds επιλέγουν να συνεχίσουν
να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήµερες που έχουν...
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Οι 3 λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα
καθορίσουν τις προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα
βρίσκεται εκτός προγραµµάτων, βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα,
κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της µε διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά
funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε…
χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην
κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο
παρά µε success story µοιάζει.
Ο προβληµατισµός των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι’ αυτό τα
ξένα funds επιλέγουν να συνεχίσουν να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι
ήµερες που έχουν περάσει από την «καθαρή έξοδο». Ο ΥΠΟΙΚ, κ. Τσακαλώτος, είχε δύο
γύρους συναντήσεων στη Νέα Υόρκη µε συνολικά 45 επενδυτές και η ατµόσφαιρα κάθε άλλο
παρά ήρεµη και καθησυχαστική ήταν. Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών δέχτηκεβροχή
ερωτήσεων αλλά και προειδοποιήσεων για τα τρία «ναρκοπέδια» τα οποία υπάρχουν στην
πορεία της µετα-µνηµονιακής Ελλάδας και τα οποία εντοπίζουν οι επενδυτές. Αυτά είναι:
1) Το πολιτικό ρίσκο εν όψει των γενικών εκλογών του 2019.
2) Ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και απουσίας προόδου στις
µεταρρυθµίσεις.
3) Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, µε τον κ. Τσακαλώτο να «αναγκάζεται» να
παραδεχτεί τις ανησυχίες που υπάρχουν.
Η πραγµατικότητα που βλέπουν οι επενδυτές είναι πως εδώ και περίπου 300 ηµέρες η
Ελλάδα έχει µείνει εκτός αγορών και αυτό δεν οφείλεται µόνο στην αναταραχή λόγω
Ιταλίας, αλλά και στις τεράστιες προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η ελληνική
οικονοµία.
Τα funds βλέπουν πως η ανάπτυξη που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση δεν οφείλεται σε
κάποια αύξηση της παραγωγικότητας, αλλά στην έκρηξη των εισαγωγών, η οποία πνίγει τα
κέρδη από τις εξαγωγές, στην επενδυτική απραξία και στη στάση πληρωµών, καθώς το
κράτος απλώς… σταµάτησε να δαπανά για οφειλές, επενδύσεις και άλλες υποχρεώσεις, ενώ
και τα πλεονάσµατα δηµιουργούνται από στάση πληρωµών και από το πάγωµα των
δαπανών και των επενδύσεων.
Και όλα αυτά ενώ προετοιµαζόµαστε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον το 2019,
µε τα σήµατα για ύφεση προσεχώς στις ΗΠΑ να έχουν κάνει ήδη ηχηρή την παρουσία τους,
ταρακουνώντας αγορές και επενδυτές.
Πολιτικό ρίσκο
Σύµφωνα µε πληροφορίες του «Κεφαλαίου», αυτό που κυριάρχησε στη Νέα Υόρκη ήταν ένα
κλίµα µεγάλης, και µάλιστα αυξηµένης (σε σχέση µε πέρσι), επιφυλακτικότητας απέναντι
στην Ελλάδα. Τα ξένα funds, αν και αναγνωρίζουν πως η χώρα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα
προόδου, ωστόσο δεν βλέπουν αυτήν τη στιγµή λόγο να αυξήσουν την έκθεσή τους στα
ελληνικά οµόλογα και στις ελληνικές µετοχές. Στο κάδρο έχει µπει πλέον το πολιτικό
ρίσκο, τόσο σε ό,τι αφορά την παροχολογία στα δηµοσιονοµικά της χώρας όσο και το ποια
θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα εκλογικά σενάρια.
Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά συµµετέχων στο συνέδριο, «αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη
στιγµή να µάθουµε, εκτός από τις εξελίξεις γύρω από τις προκλήσεις µε τις οποίες είναι
αντιµέτωπος ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, είναι το timing των εκλογών. Το 2019 για την
ελληνική κυβέρνηση θα είναι ένας αγώνας δρόµου µεταξύ της προσέλκυσης επενδυτών ή
της προσέλκυσης ψηφοφόρων, µε το δεύτερο να κυριαρχεί πιθανότατα στην ατζέντα του
κυβερνητικού επιτελείου».
«Καµπανάκι» για µεταρρυθµίσεις
Έντονες είναι και οι αµφιβολίες στο περιβάλλον των επενδυτών στο κατά πόσον η πρόοδος
που έχει συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε
αξιωµατούχους της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών
εταιρειών και τραπεζών, τα funds επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει
συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και πρόοδος στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό
αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του προβληµατισµού των επενδυτών, οι οποίοι φοβούνται
πιθανή «οπισθοχώρηση» σε αυτούς τους καίριους για την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Γιάννης Χαριζόπουλος, partner της McKinsey & Company Greece,
µιλώντας σε πάνελ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αν και η χώρα κατάφερε να επιτύχει µια
πολύ σηµαντική δηµοσιονοµική προσαρµογή, αντιµετωπίζει ακόµη µια σειρά από
προκλήσεις, που καθιστούν ευάλωτη τη µετα-προγραµµατική της πορεία. Σε αυτό το
πλαίσιο, αναφέρθηκε σε µια σειρά από συστηµικές και διαρθρωτικές αδυναµίες της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων είναι
απαραίτητη προκειµένου να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που
θα διασφαλίσουν την επιστροφή της σε µια βιώσιµη και σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.
H Elena Duggar, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Moody’s, τονίζει πως, αν και η
πορεία της Ελλάδας έχει βελτιωθεί, υπάρχουν ακόµη σηµαντικά εµπόδια στην οικονοµία,
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όπως οι χαµηλοί δείκτες αποταµίευσης, η απουσία επενδύσεων, καθώς και το υψηλό χρέος.
Ποιοι µετείχαν
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο συνέδριο έγιναν 140 one-toone συναντήσειςεισηγµένων και µη εταιρειών µε ξένους επενδυτές, ενώ µεταξύ των funds που είδε ο κ. Τσακαλώτος ήταν τα Paulson
& Co., Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products, Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital,
Clearbridge Investments, Colt Capital, CVC Capital Partners Advisory, Fidelity Investments, Fred Alger
Management, Gagnon Securities, Gamut Capital Management, Greylock Capital, Hayman, Hudson Bay Capital,
Knighthead, Lepercq, Monarch Holdings, Oaktree Capital Management, Serengeti, State Street Global
Advisors, Tiaa, Waterwheel Capital, Weiss Asset Management.
Το «βαρίδι» των NPLs
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα «κόκκινα» δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους
επενδυτές τεράστια εστία ανησυχίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο κ. Τσακαλώτος
µιλώντας στο συνέδριο, «οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και
συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας»,
υπογραµµίζοντας, έτσι, τη βασικότερη αιτία που το Ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά
και πλέον µήνες «παραπαίει», µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων
ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχει «γονατίσει», ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος, που
επιµένει –πλην µερικών… διαλειµµάτων–, αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού
ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Αν και οι Έλληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους στο συνέδριο µια νότα
αισιοδοξίας γύρω από αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα
υπάρχει αυτό το πρόβληµα, ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει, τη
στιγµή που υπάρχουν ακόµη αµφιβολίες γύρω από τις προτεινόµενες λύσεις, δηλαδή τα
σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδoς και του ΤΧΣ. Όπως σηµείωσε στο συνέδριο ο Ζουλιέν Πετί,
γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, «τα τελευαία τρία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες
έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων προκλήσεων του
κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα της ανακεφαλαιοποίησης
του 2015. Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους
δοθούν περαιτέρω µέσα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί
από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην
υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης».
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα «κόκκινα» δάνεια, αυτό το οποίο
τονίστηκε σε πρόσφατο συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο είναι πως βρίσκεται ακόµη
σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε τις ελληνικές τράπεζες να αναφέρουν ότι ο SSM εξέφρασε
επιφυλάξεις όσον αφορά το µέγεθος του SPV (40 δισ. ευρώ), ενώ ειπώθηκε πως η µεταφορά
των αναβαλλόµενων φορολογικών πιστώσεων µπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση.
Αυστηρά µηνύµατα για τα ελληνικά οµόλογα
Επιφυλακτικά ήταν τα µηνύµατα στο συνέδριο και για τα ελληνικά οµόλογα, καθώς και την
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Όπως τονίστηκε, η αστάθεια που υπάρχει εδώ και µήνες
στις αγορές αναµένεται να συνεχιστεί, µε τις αγορές να είναι ανοιχτές, αλλά όχι για όλους.
Ηχηρό ήταν το «σήµα» πως µια νέα έξοδος στις αγορές είναι απαραίτητη για την Ελλάδα
ώστε να επιστρέψει η επενδυτική εµπιστοσύνη.
Αιχµηρές ήταν οι προειδοποιήσεις του Bob Traa, πρώην εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο
οποίος τόνισε πως η πρώτη µετα-µνηµονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεµάτη µε
«σήµατα συναγερµού» που δείχνουν ότι οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο
προσεγγίζονται σε βάση de minimis, αντί να δηµιουργούν ισχυρές άγκυρες εµπιστοσύνης. Οι
αγορές το βλέπουν όλο αυτό και γι’ αυτό τα ελληνικά spreads δεν πέφτουν. «Η Ελλάδα
χρειάζεται ένα σχέδιο», τόνισε χαρακτηριστικά.
O Απόστολος Γκουτζίνης, partner στη Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε πως η έντονη
αστάθεια και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους
έµπειρους αναλυτές, δεν αποτελούν παροδικά φαινόµενα, αλλά αναµένεται να διαρκέσουν.
Παρόλο που η αγορά µετοχικών κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού
επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική, µε το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να
αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών µετά την
οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές, αλλά όχι για όλους, και
αναµφίβολα όχι ανέξοδα.
Σύµφωνα µε τη Silvia Ardagna, ανώτερη οικονοµολόγο της Goldman Sachs για τις χώρες της
περιφέρειας της Ευρωζώνης, σηµαντικός παραµένει ο κίνδυνος γύρω από τις εξελίξεις στην
Ιταλία, όπου η κατάσταση θα χειροτερέψει, για να βελτιωθεί στη συνέχεια.
Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών,
όπως σηµείωσε ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος,
Τραπεζική Επιχειρήσεων & Επενδυτικής Τραπεζικής Οµίλου της Eurobank. Όπως τόνισε, παρά
την έξοδο της Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της
αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το
2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα
κρατικά οµόλογα.
Στο συνέδριο τονίστηκε, επίσης, πως µόνο εάν υπάρξει συνέχεια στις µεταρρυθµίσεις και
σηµαντική πρόοδος στο µέτωπο των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών θα
υπάρξει αποκλιµάκωση των ελληνικών spreads. Παράλληλα, όπως υπογραµµίστηκε,
πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει εάν αρθούν οι περιορισµοί στο επίπεδο των κρατικών
οµολόγων που µπορούν να διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες, ένα ζήτηµα που τέθηκε από
την ελληνική πλευρά και στο συνέδριο του ΔΝΤ στο Μπαλί τον Οκτώβριο. Το 2015 η ΕΚΤ
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επέβαλε ανώτατο όριο στο ποσό των ελληνικών οµολόγων που µπορούν να διατηρούν οι
τράπεζες, το οποίο συνδεόταν µε το πόσο των ελληνικών οµολόγων που κατείχαν οι
τράπεζες εκείνη τη στιγµή. Δεδοµένου ότι η χώρα είναι εκτός QΕ, η ελληνική πλευρά έθεσε
στο τραπέζι το να επιτραπεί στις τράπεζες να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά οµόλογα.
Όπως σηµείωσε ο Giulio Baratta, επικεφαλής αγορών οµολόγων στην BNP Paribas, οι
διαταραχές και προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο επόµενο έτος, ενώ ο Philip Brown,
γενικός διευθυντής της Citi, τόνισε πως, εάν υπάρξει πρόοδος στις διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις και στο ζήτηµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών,
θα υπάρξει περιθώριο για καλή πορεία πορεία στα ελληνικά κρατικά οµόλογα, ιδιαίτερα
εάν αρθεί το ανώτατο όριο της συµµετοχής των εγχώριων τραπεζών στην αγορά οµολόγων.
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Οι 3 λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα
Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα καθορίσουν τις
προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός προγραµµάτων,
βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα, κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της µε
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό
συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε...
χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην
κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο
παρά µε success story µοιάζει.
Ο προβληµατισµός των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι' αυτό τα ξένα funds
επιλέγουν να συνεχίσουν να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήµερες που έχουν περάσει από
την "καθαρή έξοδο". Ο ΥΠΟΙΚ, κ. Τσακαλώτος, είχε δύο γύρους συναντήσεων στη Νέα Υόρκη µε συνολικά
45 επενδυτές και η ατµόσφαιρα κάθε άλλο παρά ήρεµη και καθησυχαστική ήταν. Ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών δέχτηκε βροχή ερωτήσεων αλλά και προειδοποιήσεων για τα τρία "ναρκοπέδια"
τα οποία υπάρχουν στην πορεία της µετα-µνηµονιακής Ελλάδας και τα οποία εντοπίζουν οι επενδυτές.
Αυτά είναι:
1) Το πολιτικό ρίσκο εν όψει των γενικών εκλογών του 2019.
2) Ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και απουσίας προόδου στις
µεταρρυθµίσεις.
3) Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, µε τον κ. Τσακαλώτο να "αναγκάζεται" να
παραδεχτεί τις ανησυχίες που υπάρχουν.
Η πραγµατικότητα που βλέπουν οι επενδυτές είναι πως εδώ και περίπου 300 ηµέρες η Ελλάδα έχει µείνει
εκτός αγορών και αυτό δεν οφείλεται µόνο στην αναταραχή λόγω Ιταλίας, αλλά και στις τεράστιες
προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η ελληνική οικονοµία.
Τα funds βλέπουν πως η ανάπτυξη που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση δεν οφείλεται σε κάποια αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλά στην έκρηξη των εισαγωγών, η οποία πνίγει τα κέρδη από τις εξαγωγές, στην
επενδυτική απραξία και στη στάση πληρωµών, καθώς το κράτος απλώς... σταµάτησε να δαπανά για
οφειλές, επενδύσεις και άλλες υποχρεώσεις, ενώ και τα πλεονάσµατα δηµιουργούνται από στάση
πληρωµών και από το πάγωµα των δαπανών και των επενδύσεων.
Και όλα αυτά ενώ προετοιµαζόµαστε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον το 2019, µε τα σήµατα
για ύφεση προσεχώς στις ΗΠΑ να έχουν κάνει ήδη ηχηρή την παρουσία τους, ταρακουνώντας αγορές και
επενδυτές.
Πολιτικό ρίσκο
Σύµφωνα µε πληροφορίες του "Κεφαλαίου", αυτό που κυριάρχησε στη Νέα Υόρκη ήταν ένα κλίµα µεγάλης,
και µάλιστα αυξηµένης (σε σχέση µε πέρσι), επιφυλακτικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Τα ξένα funds, αν
και αναγνωρίζουν πως η χώρα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου, ωστόσο δεν βλέπουν αυτήν τη
στιγµή λόγο να αυξήσουν την έκθεσή τους στα ελληνικά οµόλογα και στις ελληνικές µετοχές.
Στο κάδρο έχει µπει πλέον το πολιτικό ρίσκο, τόσο σε ό,τι αφορά την παροχολογία στα δηµοσιονοµικά
της χώρας όσο και το ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα εκλογικά σενάρια.
Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά συµµετέχων στο συνέδριο, "αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη στιγµή να
µάθουµε, εκτός από τις εξελίξεις γύρω από τις προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπος ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος, είναι το timing των εκλογών. Το 2019 για την ελληνική κυβέρνηση θα είναι ένας
αγώνας δρόµου µεταξύ της προσέλκυσης επενδυτών ή της προσέλκυσης ψηφοφόρων, µε το
δεύτερο να κυριαρχεί πιθανότατα στην ατζέντα του κυβερνητικού επιτελείου".
"Καµπανάκι" για µεταρρυθµίσεις
Έντονες είναι και οι αµφιβολίες στο περιβάλλον των επενδυτών στο κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε αξιωµατούχους της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών, τα funds
επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και
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πρόοδος στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του
προβληµατισµού των επενδυτών, οι οποίοι φοβούνται πιθανή "οπισθοχώρηση" σε αυτούς τους καίριους για
την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Γιάννης Χαριζόπουλος, partner της McKinsey & Company Greece, µιλώντας
σε πάνελ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αν και η χώρα κατάφερε να επιτύχει µια πολύ σηµαντική
δηµοσιονοµική προσαρµογή, αντιµετωπίζει ακόµη µια σειρά από προκλήσεις, που καθιστούν ευάλωτη τη
µετα-προγραµµατική της πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε µια σειρά από συστηµικές και
διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων
είναι απαραίτητη προκειµένου να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που θα
διασφαλίσουν την επιστροφή της σε µια βιώσιµη και σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.
H Elena Duggar, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Moody’s, τονίζει πως, αν και η πορεία της Ελλάδας
έχει βελτιωθεί, υπάρχουν ακόµη σηµαντικά εµπόδια στην οικονοµία, όπως οι χαµηλοί δείκτες
αποταµίευσης, η απουσία επενδύσεων, καθώς και το υψηλό χρέος.
Ποιοι µετείχαν
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο συνέδριο έγιναν 140 one-to-one συναντήσεις εισηγµένων και µη
εταιρειών µε ξένους επενδυτές, ενώ µεταξύ των funds που είδε ο κ. Τσακαλώτος ήταν τα Paulson &
Co., Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products, Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital,
Clearbridge Investments, Colt Capital, CVC Capital Partners Advisory, Fidelity Investments, Fred Alger Management,
Gagnon Securities, Gamut Capital Management, Greylock Capital, Hayman, Hudson Bay Capital, Knighthead,
Lepercq, Monarch Holdings, Oaktree Capital Management, Serengeti, State Street Global Advisors, Tiaa, Waterwheel
Capital, Weiss Asset Management.
Το "βαρίδι" των NPLs
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα "κόκκινα" δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές
τεράστια εστία ανησυχίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο κ. Τσακαλώτος µιλώντας στο
συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που
θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας", υπογραµµίζοντας, έτσι, τη βασικότερη αιτία που το
Ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες "παραπαίει", µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και
αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχει "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος,
που επιµένει –πλην µερικών... διαλειµµάτων–, αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού
ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Αν και οι Έλληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους στο συνέδριο µια νότα αισιοδοξίας
γύρω από αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το
πρόβληµα, ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει, τη στιγµή που υπάρχουν ακόµη
αµφιβολίες γύρω από τις προτεινόµενες λύσεις, δηλαδή τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδoς και του ΤΧΣ.
Όπως σηµείωσε στο συνέδριο ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, "τα τελευαία τρία
χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων
προκλήσεων του κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα της
ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα θα πρέπει να
είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί
από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της
οικονοµικής ανάκαµψης".
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα "κόκκινα" δάνεια, αυτό το οποίο τονίστηκε σε
πρόσφατο συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο είναι πως βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε
τις ελληνικές τράπεζες να αναφέρουν ότι ο SSM εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά το µέγεθος του SPV
(40 δισ. ευρώ), ενώ ειπώθηκε πως η µεταφορά των αναβαλλόµενων φορολογικών πιστώσεων µπορεί να
συνιστά κρατική ενίσχυση.
Αυστηρά µηνύµατα για τα ελληνικά οµόλογα
Επιφυλακτικά ήταν τα µηνύµατα στο συνέδριο και για τα ελληνικά οµόλογα, καθώς και την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές. Όπως τονίστηκε, η αστάθεια που υπάρχει εδώ και µήνες στις αγορές
αναµένεται να συνεχιστεί, µε τις αγορές να είναι ανοιχτές, αλλά όχι για όλους. Ηχηρό ήταν το
"σήµα" πως µια νέα έξοδος στις αγορές είναι απαραίτητη για την Ελλάδα ώστε να επιστρέψει η επενδυτική
εµπιστοσύνη.
Αιχµηρές ήταν οι προειδοποιήσεις του Bob Traa, πρώην εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο οποίος τόνισε
πως η πρώτη µετα-µνηµονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεµάτη µε "σήµατα συναγερµού" που
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δείχνουν ότι οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο προσεγγίζονται σε βάση de minimis, αντί να
δηµιουργούν ισχυρές άγκυρες εµπιστοσύνης. Οι αγορές το βλέπουν όλο αυτό και γι' αυτό τα
ελληνικά spreads δεν πέφτουν. "Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο", τόνισε χαρακτηριστικά.
O Απόστολος Γκουτζίνης, partner στη Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε πως η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα, αλλά αναµένεται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική, µε
το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των
τελευταίων ετών µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές,
αλλά όχι για όλους, και αναµφίβολα όχι ανέξοδα.
Σύµφωνα µε τη Silvia Ardagna, ανώτερη οικονοµολόγο της Goldman Sachs για τις χώρες της περιφέρειας
της Ευρωζώνης, σηµαντικός παραµένει ο κίνδυνος γύρω από τις εξελίξεις στην Ιταλία, όπου η κατάσταση
θα χειροτερέψει, για να βελτιωθεί στη συνέχεια.
Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του έτους,
επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών, όπως σηµείωσε ο κ.
Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος, Τραπεζική Επιχειρήσεων & Επενδυτικής
Τραπεζικής Οµίλου της Eurobank. Όπως τόνισε, παρά την έξοδο της Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα
τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση οµολόγου, η οποία αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών
στα κρατικά οµόλογα.
Στο συνέδριο τονίστηκε, επίσης, πως µόνο εάν υπάρξει συνέχεια στις µεταρρυθµίσεις και
σηµαντική πρόοδος στο µέτωπο των "κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών θα
υπάρξει αποκλιµάκωση των ελληνικών spreads. Παράλληλα, όπως υπογραµµίστηκε, πρόσθετη
στήριξη θα υπάρξει εάν αρθούν οι περιορισµοί στο επίπεδο των κρατικών οµολόγων που µπορούν να
διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες, ένα ζήτηµα που τέθηκε από την ελληνική πλευρά και στο συνέδριο του
ΔΝΤ στο Μπαλί τον Οκτώβριο. Το 2015 η ΕΚΤ επέβαλε ανώτατο όριο στο ποσό των ελληνικών οµολόγων
που µπορούν να διατηρούν οι τράπεζες, το οποίο συνδεόταν µε το πόσο των ελληνικών οµολόγων που
κατείχαν οι τράπεζες εκείνη τη στιγµή. Δεδοµένου ότι η χώρα είναι εκτός QΕ, η ελληνική πλευρά έθεσε
στο τραπέζι το να επιτραπεί στις τράπεζες να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά οµόλογα.
Όπως σηµείωσε ο Giulio Baratta, επικεφαλής αγορών οµολόγων στην BNP Paribas, οι διαταραχές και
προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο επόµενο έτος, ενώ ο Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, τόνισε
πως, εάν υπάρξει πρόοδος στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και στο ζήτηµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των ελληνικών τραπεζών, θα υπάρξει περιθώριο για καλή πορεία πορεία στα ελληνικά κρατικά
οµόλογα, ιδιαίτερα εάν αρθεί το ανώτατο όριο της συµµετοχής των εγχώριων τραπεζών στην
αγορά οµολόγων.
*Αναδηµοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί
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Οι 3 λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα
Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα καθορίσουν τις
προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός προγραµµάτων,
βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα, κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της µε
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό
συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη . Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει
η κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε... χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για
ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο
εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο παρά µε success story µοιάζει . Ο προβληµατισµός
των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι' αυτό τα ξένα funds επιλέγουν να συνεχίσουν
να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήµερες που έχουν...
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Οι 3 λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα
Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα
καθορίσουν τις προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα
βρίσκεται εκτός προγραµµάτων, βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα,
κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της µε διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά
funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.

Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε...
χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην
κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο παρά µε
success story µοιάζει.

Ο προβληµατισµός των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι' αυτό τα ξένα funds
επιλέγουν να συνεχίσουν να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήµερες που έχουν περάσει από
την "καθαρή έξοδο". Ο ΥΠΟΙΚ, κ. Τσακαλώτος, είχε δύο γύρους συναντήσεων στη Νέα Υόρκη µε συνολικά
45 επενδυτές και η ατµόσφαιρα κάθε άλλο παρά ήρεµη και καθησυχαστική ήταν. Ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών δέχτηκεβροχή ερωτήσεων αλλά και προειδοποιήσεων για τα τρία "ναρκοπέδια" τα οποία
υπάρχουν στην πορεία της µετα-µνηµονιακής Ελλάδας και τα οποία εντοπίζουν οι επενδυτές. Αυτά είναι:

1) Το πολιτικό ρίσκο εν όψει των γενικών εκλογών του 2019.

2) Ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και απουσίας προόδου στις µεταρρυθµίσεις.

3) Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, µε τον κ. Τσακαλώτο να "αναγκάζεται" να παραδεχτεί τις
ανησυχίες που υπάρχουν.

Η πραγµατικότητα που βλέπουν οι επενδυτές είναι πως εδώ και περίπου 300 ηµέρες η Ελλάδα έχει µείνει
εκτός αγορών και αυτό δεν οφείλεται µόνο στην αναταραχή λόγω Ιταλίας, αλλά και στις τεράστιες
προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η ελληνική οικονοµία.

Τα funds βλέπουν πως η ανάπτυξη που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση δεν οφείλεται σε κάποια αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλά στην έκρηξη των εισαγωγών, η οποία πνίγει τα κέρδη από τις εξαγωγές, στην
επενδυτική απραξία και στη στάση πληρωµών, καθώς το κράτος απλώς... σταµάτησε να δαπανά για
οφειλές, επενδύσεις και άλλες υποχρεώσεις, ενώ και τα πλεονάσµατα δηµιουργούνται από στάση
πληρωµών και από το πάγωµα των δαπανών και των επενδύσεων.

Και όλα αυτά ενώ προετοιµαζόµαστε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον το 2019, µε τα σήµατα
για ύφεση προσεχώς στις ΗΠΑ να έχουν κάνει ήδη ηχηρή την παρουσία τους, ταρακουνώντας αγορές και
επενδυτές.

Πολιτικό ρίσκο
Σύµφωνα µε πληροφορίες του "Κεφαλαίου", αυτό που κυριάρχησε στη Νέα Υόρκη ήταν ένα κλίµα µεγάλης,
και µάλιστα αυξηµένης (σε σχέση µε πέρσι), επιφυλακτικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Τα ξένα funds, αν
και αναγνωρίζουν πως η χώρα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου, ωστόσο δεν βλέπουν αυτήν τη
στιγµή λόγο να αυξήσουν την έκθεσή τους στα ελληνικά οµόλογα και στις ελληνικές µετοχές. Στο κάδρο
έχει µπει πλέον το πολιτικό ρίσκο, τόσο σε ό,τι αφορά την παροχολογία στα δηµοσιονοµικά της χώρας όσο
και το ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα εκλογικά σενάρια.

Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά συµµετέχων στο συνέδριο, "αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη στιγµή να
µάθουµε, εκτός από τις εξελίξεις γύρω από τις προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπος ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος, είναι το timing των εκλογών. Το 2019 για την ελληνική κυβέρνηση θα είναι ένας
αγώνας δρόµου µεταξύ της προσέλκυσης επενδυτών ή της προσέλκυσης ψηφοφόρων, µε το δεύτερο να
κυριαρχεί πιθανότατα στην ατζέντα του κυβερνητικού επιτελείου".

"Καµπανάκι" για µεταρρυθµίσεις
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Έντονες είναι και οι αµφιβολίες στο περιβάλλον των επενδυτών στο κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε αξιωµατούχους της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών, τα funds
επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και πρόοδος στο
µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του προβληµατισµού των επενδυτών,
οι οποίοι φοβούνται πιθανή "οπισθοχώρηση" σε αυτούς τους καίριους για την ανάκαµψη της οικονοµίας
τοµείς.

Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Γιάννης Χαριζόπουλος, partner της McKinsey & Company Greece, µιλώντας σε
πάνελ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αν και η χώρα κατάφερε να επιτύχει µια πολύ σηµαντική
δηµοσιονοµική προσαρµογή, αντιµετωπίζει ακόµη µια σειρά από προκλήσεις, που καθιστούν ευάλωτη τη
µετα-προγραµµατική της πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε µια σειρά από συστηµικές και
διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων
είναι απαραίτητη προκειµένου να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που θα
διασφαλίσουν την επιστροφή της σε µια βιώσιµη και σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.

H Elena Duggar, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Moody’s, τονίζει πως, αν και η πορεία της Ελλάδας
έχει βελτιωθεί, υπάρχουν ακόµη σηµαντικά εµπόδια στην οικονοµία, όπως οι χαµηλοί δείκτες
αποταµίευσης, η απουσία επενδύσεων, καθώς και το υψηλό χρέος.

Ποιοι µετείχαν
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο συνέδριο έγιναν 140 one-toone συναντήσειςεισηγµένων και µη εταιρειών µε ξένους επενδυτές, ενώ µεταξύ των funds που είδε ο κ. Τσακαλώτος ήταν τα Paulson
& Co., Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products, Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital,
Clearbridge Investments, Colt Capital, CVC Capital Partners Advisory, Fidelity Investments, Fred Alger Management,
Gagnon Securities, Gamut Capital Management, Greylock Capital, Hayman, Hudson Bay Capital, Knighthead,
Lepercq, Monarch Holdings, Oaktree Capital Management, Serengeti, State Street Global Advisors, Tiaa, Waterwheel
Capital, Weiss Asset Management.

Το "βαρίδι" των NPLs

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα "κόκκινα" δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές τεράστια
εστία ανησυχίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο κ. Τσακαλώτος µιλώντας στο συνέδριο, "οι
επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας", υπογραµµίζοντας, έτσι, τη βασικότερη αιτία που το Ελληνικό
Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες "παραπαίει", µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των
τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχει "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος, που επιµένει –
πλην µερικών... διαλειµµάτων–, αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα
ελληνικά assets.

Αν και οι Έλληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους στο συνέδριο µια νότα αισιοδοξίας γύρω
από αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβληµα,
ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει, τη στιγµή που υπάρχουν ακόµη αµφιβολίες γύρω
από τις προτεινόµενες λύσεις, δηλαδή τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδoς και του ΤΧΣ. Όπως σηµείωσε
στο συνέδριο ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, "τα τελευαία τρία χρόνια οι
ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων προκλήσεων του
κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα της ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Ενώ
οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους
επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης".

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα "κόκκινα" δάνεια, αυτό το οποίο τονίστηκε σε
πρόσφατο συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο είναι πως βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε
τις ελληνικές τράπεζες να αναφέρουν ότι ο SSM εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά το µέγεθος του SPV
(40 δισ. ευρώ), ενώ ειπώθηκε πως η µεταφορά των αναβαλλόµενων φορολογικών πιστώσεων µπορεί να
συνιστά κρατική ενίσχυση.

Αυστηρά µηνύµατα για τα ελληνικά οµόλογα
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Επιφυλακτικά ήταν τα µηνύµατα στο συνέδριο και για τα ελληνικά οµόλογα, καθώς και την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές. Όπως τονίστηκε, η αστάθεια που υπάρχει εδώ και µήνες στις αγορές αναµένεται να
συνεχιστεί, µε τις αγορές να είναι ανοιχτές, αλλά όχι για όλους. Ηχηρό ήταν το "σήµα" πως µια νέα έξοδος
στις αγορές είναι απαραίτητη για την Ελλάδα ώστε να επιστρέψει η επενδυτική εµπιστοσύνη.

Αιχµηρές ήταν οι προειδοποιήσεις του Bob Traa, πρώην εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο οποίος τόνισε
πως η πρώτη µετα-µνηµονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεµάτη µε "σήµατα συναγερµού" που
δείχνουν ότι οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο προσεγγίζονται σε βάση de minimis, αντί να
δηµιουργούν ισχυρές άγκυρες εµπιστοσύνης. Οι αγορές το βλέπουν όλο αυτό και γι' αυτό τα ελληνικά
spreads δεν πέφτουν. "Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο", τόνισε χαρακτηριστικά.

O Απόστολος Γκουτζίνης, partner στη Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε πως η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα, αλλά αναµένεται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική, µε
το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των
τελευταίων ετών µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές, αλλά όχι
για όλους, και αναµφίβολα όχι ανέξοδα.

Σύµφωνα µε τη Silvia Ardagna, ανώτερη οικονοµολόγο της Goldman Sachs για τις χώρες της περιφέρειας
της Ευρωζώνης, σηµαντικός παραµένει ο κίνδυνος γύρω από τις εξελίξεις στην Ιταλία, όπου η κατάσταση
θα χειροτερέψει, για να βελτιωθεί στη συνέχεια.

Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του έτους,
επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών, όπως σηµείωσε ο κ.
Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος, Τραπεζική Επιχειρήσεων & Επενδυτικής
Τραπεζικής Οµίλου της Eurobank. Όπως τόνισε, παρά την έξοδο της Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα
τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση οµολόγου, η οποία αναµένεται να
πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών
στα κρατικά οµόλογα.

Στο συνέδριο τονίστηκε, επίσης, πως µόνο εάν υπάρξει συνέχεια στις µεταρρυθµίσεις και σηµαντική
πρόοδος στο µέτωπο των "κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών θα υπάρξει αποκλιµάκωση των
ελληνικών spreads. Παράλληλα, όπως υπογραµµίστηκε, πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει εάν αρθούν οι
περιορισµοί στο επίπεδο των κρατικών οµολόγων που µπορούν να διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες, ένα
ζήτηµα που τέθηκε από την ελληνική πλευρά και στο συνέδριο του ΔΝΤ στο Μπαλί τον Οκτώβριο. Το 2015 η
ΕΚΤ επέβαλε ανώτατο όριο στο ποσό των ελληνικών οµολόγων που µπορούν να διατηρούν οι τράπεζες, το
οποίο συνδεόταν µε το πόσο των ελληνικών οµολόγων που κατείχαν οι τράπεζες εκείνη τη στιγµή.
Δεδοµένου ότι η χώρα είναι εκτός QΕ, η ελληνική πλευρά έθεσε στο τραπέζι το να επιτραπεί στις τράπεζες
να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά οµόλογα.

Όπως σηµείωσε ο Giulio Baratta, επικεφαλής αγορών οµολόγων στην BNP Paribas, οι διαταραχές και
προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο επόµενο έτος, ενώ ο Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, τόνισε
πως, εάν υπάρξει πρόοδος στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και στο ζήτηµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των ελληνικών τραπεζών, θα υπάρξει περιθώριο για καλή πορεία πορεία στα ελληνικά κρατικά
οµόλογα, ιδιαίτερα εάν αρθεί το ανώτατο όριο της συµµετοχής των εγχώριων τραπεζών στην αγορά
οµολόγων.
*Αναδηµοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί
πηγή capital.gr
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ΤΗΣ

ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

φτωχούς συγγενείς της
θα παραμείνει η

ευρωζώνης
Στους
Ελλάδα όσον αφορά το ύψος

του κατώτατου μισθού ακόμα και
μετά τις αυξήσεις τις οποίες σχεδιάζει
να ρίξει η κυβέρνηση στην
προεκλογική αρένα τις πρώτες
εβδομάδες του 2019 Τα 751 ευρώ
τα οποία έταζε μια φορά κι έναν
καιρό ο σημερινός Πρωθυπουργός
έχουν προ πολλού αποδειχθεί
αυταπάτη και οι ειδικοί της αγοράς
εργασίας εκτιμούν πως με τα
σημερινά δεδομένα οικονομικής
μεγέθυνσης και παραγωγικότητας
εφόσον τρ μνημονιακό μοντέλο
προσαρμογών στον κατώτατο μισθό
δεν αλλάξει θα χρειαστεί έως
και μία δεκαετία πριν επιστρέψουμε
στα επίπεδα του 2012
Τον Ιανουάριο η κυβέρνηση
μαζί με ένα πλάνο προσλήψεων
σε ορίζοντα τετραετίας θα επιχειρήσει
να συντηρήσει το αφήγημα
των παροχών με αυξήσεις στον
κατώτατο μισθό 586 ευρώ και
ταυτόχρονη κατάργηση του υπο
κατώτατου μισθού 510 ευρώ για
τους νέους έως 25 ετών
ΠΟΥ ΘΑ ΚΥΜΑΝΘΟΥΝ Οι
στον κατώτατο μισθό αναμένεται
πως θα κυμανθούν στη
ζώνη των 20-25 ευρώ τον μήνα
αυξήσεις

αναδεικνύοντας τις αποστάσεις
κανονικότητας που συνεχίζουν
να χωρίζουν την Ελλάδα όχι από
τη Γαλλία των Κίτρινων Γιλέκων
αλλά ακόμα και από την Ισπανία
η οποία βίωσε κι αυτή τον εφιάλτη

των Μνημονίων Εκτός κι αν η
κυβέρνηση επιλέξει ρήξη με τους
δανειστές μπροστά στην κάλπη
Η Ισπανία η οποία μπήκε σε
Μνημόνιο το 2012 αλλά βγ-ήκε το

θα
Αναμένειαι
κυμανθούν στη ζώνη ίων 20
25 ευρώ ιον μήνα και θα
παραμείνουν από tous
neos

χαμηλόιεροι ins eupxozodvns
2013 είχε καταγράψει νωρίτερα

δημοσιονομικό έλλειμμα 11 του
ΑΕΠ το 2009 με τον τραπεζικό τομέα
της χώρας να αντιμετωπίζει
τεράστια προβλήματα Παρεμφερή
προβλήματα με την ελληνική
οικονομία
Δέκα χρόνια αργότερα το 2019
οι Ισπανοί θα λάβουν αυξήσεις 22
στον κατώτατο μισθό Στις 21
η ισπανική κυβέρνηση
αναμένεται να εγκρίνει αύξηση του
κατώτατου μισθού από τα 858 στα
1.050 ευρώ μεικτά 900 καθαρά
από τον Ιανουάριο 2019 την πιο
σημαντική αύξηση από το 1977
όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός
Σάντσεθ
Από τον Ιανουάριο παράλληλα
οι μισθοί στη Γαλλία θα αυξηθούν
κατά 100 ευρώ τον μήνα Ο γάλλος
πρόεδρος Μακρόν υπό το βάρος

στικότητα Η ΓΣΕΕ από την πλευρά
της δεν μετέχει στη διαδικασία
ζητώντας εδώ και τώρα αύξηση του
κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ

Ψίχουλα οι αυξήσεις
στον καιώιαιο μισθό

ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Η εισήγηση μεΐαβολίιθ ίου κατώιαιου μισθού npos ίο υπουργείο Εργασία
αναμένειαι ενιό5 ιων ημερών Οι δανειστεί έχουν διαμηνύσει ότι οι
χειρισμοί σιο θέμα ιου καΐώιαιου μισθού πρέπει να είναι προσεκπκοί
ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

2008

ΐ20

8

των κινητοποιήσεων των Κίτρινων
Γιλέκων έχει ήδη κάνει τις

I Ετήσια μεταβολή

Ρουμανία

σχετικές εξαγγελίες
Είτε για λόγους που συνδέονται
με την πολιτική είτε επειδή
η κατάσταση των οικονομικών
σε διάφορες χώρες της ευρωζώνης
το επιτρέπει οι εργαζόμενοι
θα λάβουν ουσιαστικές
αυξήσεις το 2019

Λετονία

ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Στην Ελλάδα για

Κατώτατοε μιθόε
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Πορτογαλία

ΕΛΛΑΔΑ
Μάλτα

Σλοβενία
Ισπανία

Βρετανία

πολιτικούς λόγους η κυβέρνηση
θα ήθελε να εφαρμόσει ένα από
τα τρία εναλλακτικά σενάρια
που αποτυπώνονται στο πόρισμα
μελέτης του ΚΕΠΕ ιδανικά
αυτό που αφορά αυτόματη
αύξηση του κατώτατου μισθού
στα 751 ευρώ Γνωρίζει όμως
πως την επομένη των σχετικών
ανακοινώσεων θα άνοιγε νέο
κεφάλαιο αντιπαράθεσης με
την ευρωζώνη τα κράτη μέλη
της οποίας το δίμηνο Φεβρουαρίου
Μαρτίου θα κληθούν
να λάβουν απόφαση για την
αποδέσμευση 700 εκατ ευρώ
προς την Ελλάδα υπό τον όρο
απόλυτης συμμόρφωσης με τις
μεταμνημονιακές δεσμεύσεις
Εκτός κι αν οι κάλπες έχουν
ήδη αλλάξει το αφήγημα της
συμμόρφωσης
Η δεύτερη εναλλακτική αφορά
αύξηση του κατώτατου
κατά 10 ενώ το τρίτο
σενάριο του ΚΕΠΕ αφορά αύξηση
του κατώτατου μισθού κατά
1 00 ευρώ την ερχόμενη διετία
Οι υπόλοιποι φορείς οι οποίοι
μετέχουν στη διαδικασία
του κατώτατου
μισθού είναι σαφώς πιο
ΓΣΕΒΕΕ και έμποροι
τάσσονται σαφώς υπέρ των
με τους εκπροσώπους
του εμπορικού κόσμου να εμφανίζονται
πιο ανοιχτοχέρηδες
προσδοκώντας σε αύξηση της
κατανάλωσης η οποία θα
τον τζίρο στην αγορά και
κατ επέκταση την οικονομία
ΣΕΒ και ΙΟΒΕ ζητούν οι
να προσδιοριστούν στη
βάση των πραγματικών οικονομικών
δεδομένων ή τουλάχιστον
οι αναπροσαρμογές να
είναι τέτοιου μεγέθους ώστε να
μην επιβαρύνεται η ανταγωνι¬
μισθού

Γερμανία
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Οι δανειστές από

την άλλη έχουν διαμηνύσει ότι οι

χειρισμοί της κυβέρνησης στο θέμα
του κατώτατου μισθού θα πρέπει
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί Η
τελευταία σχετική επισήμανση ήρθε
την περασμένη εβδομάδα από το
βήμα του συνεδρίου Capital Link
στη Νέα Υόρκη διά στόματος Ντέ
κλαν Κοστέλο του επικεφαλής του
κλιμακίου ενισχυμένης μεταμνη
μονιακής εποπτείας της Ελλάδας
Πηγή με γνώση των διεργασιών
μιλώντας στα ΝΕΑ εκτιμά πως οι
τελικές αυξήσεις θα κυμαίνονται
Κάτω από
στη ζώνη του 3
4
3 η κυβέρνηση θα ερχόταν αντιμέτωπη
με αρνητική υποδοχή των
εξαγγελιών από τους εργαζομένους
πάνω από 4 θα την έφερνε
αντιμέτωπη με τους δανειστές
σημειώνει
Επί της διαδικασίας ομάδα
η οποία έχει συσταθεί
στη βάση των ισχυουσών διατάξεων
νόμου προκειμένου να υποβάλει
εισήγηση μεταβολής του κατώτατου
μισθού προς την ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας αναμένεται
εντός των ημερών να υποβάλει το
πόρισμά της
Η εισήγηση δεν έχει δεσμευτικό
χαρακτήρα λαμβάνει όμως υπόψη
την κατάσταση της οικονομίας και
τις εξελίξεις σε βασικούς δείκτες
όπως η ανάπτυξη η ανταγωνιστικότητα
η παραγωγικότητα η
και η ανεργία Η υπουργός
θα λάβει εντός Ιανουαρίου την τελική
απόφαση για τις αυξήσεις
την οποία θα εισηγηθεί προς το
Υπουργικό Συμβούλιο
Στο σενάριο του 4 οι αυξήσεις
μεταφράζονται σε 23,44 ευρώ τον
μήνα Ακόμα και έτσι τα 586 ευρώ
σήμερα σχεδόν θα αγγίζουν τα 610
ευρώ 609,44 ευρώ για την ακρίβεια
εμπειρογνωμόνων

απασχόληση

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΣΩ Μια σύγκριση με

τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία
της Eurostat αφορούν τον περασμένο
Ιούλιο δείχνει πόσο πίσω
θα συνεχίσει να βρίσκεται η Ελλάδα
στην κατάταξη των χωρών της EE

όσον αφορά τον κατώτατο μισθό
Ανάμεσα σε 28 χώρες η Ελλάδα
φιγουράρει δίπλα δίπλα με την
στη 12 θέση από το τέλος
Στη Βουλγαρία τα 250 ευρώ
μισθού είναι προφανώς
εκτός σύγκρισης ενώ κάτω από τον
πήχη των 500 ευρώ βρίσκονται
Σλοβακία Τσεχία Κροατία
Ουγγαρία Λετονία Ρουμανία και
Λιθουανία Αυτές οι χώρες και η
Εσθονία στην κόψη των 500 ευρώ
εμφάνιζαν το 2018 χαμηλότερο
κατώτατο μισθό σε σχέση με την
Ελλάδα Στην άλλη άκρη της κατάταξης
των κατώτατων ευρωπαϊκών
μισθών από τη Eurostat βρίσκεται
το Λουξεμβούργο Ο κατώτατος
φέτος ήταν 1.999 ευρώ
Πορτογαλία

κατώτατου

Πολωνία

μισθός
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Οι 3 λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα
www.capital.gr
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Της Ελευθερίας Κούρταλη
Αντιµέτωπη µε τη σκληρή πραγµατικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι µόνες που θα καθορίσουν τις
προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός προγραµµάτων,
βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασµένη εβδοµάδα, κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της µε
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, µεγάλα αµερικανικά funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό
συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη .
Παρά το κλίµα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και µε...
χορηγό την παροχολογία, θριαµβολογώντας για ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσµατα και επιστροφή στην
κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο εξωτερικό είναι εκ διαµέτρου αντίθετο και κάθε άλλο
παρά µε success story µοιάζει .
Ο προβληµατισµός των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξηµένος και γι' αυτό τα ξένα funds
επιλέγουν να συνεχίσουν να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήµερες που έχουν περάσει από
την "καθαρή έξοδο". Ο ΥΠΟΙΚ, κ. Τσακαλώτος, είχε δύο γύρους συναντήσεων στη Νέα Υόρκη µε συνολικά
45 επενδυτές και η ατµόσφαιρα κάθε άλλο παρά ήρεµη και καθησυχαστική ήταν. Ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών δέχτηκε βροχή ερωτήσεων αλλά και προειδοποιήσεων για τα τρία "ναρκοπέδια"
τα οποία υπάρχουν στην πορεία της µετα-µνηµονιακής Ελλάδας και τα οποία εντοπίζουν οι επενδυτές.
Αυτά είναι:
1) Το πολιτικό ρίσκο εν όψει των γενικών εκλογών του 2019.
2) Ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και απουσίας προόδου στις
µεταρρυθµίσεις.
3) Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, µε τον κ. Τσακαλώτο να "αναγκάζεται" να
παραδεχτεί τις ανησυχίες που υπάρχουν.
Η πραγµατικότητα που βλέπουν οι επενδυτές είναι πως εδώ και περίπου 300 ηµέρες η Ελλάδα έχει µείνει
εκτός αγορών και αυτό δεν οφείλεται µόνο στην αναταραχή λόγω Ιταλίας, αλλά και στις τεράστιες
προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η ελληνική οικονοµία.
Τα funds βλέπουν πως η ανάπτυξη που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση δεν οφείλεται σε κάποια αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλά στην έκρηξη των εισαγωγών, η οποία πνίγει τα κέρδη από τις εξαγωγές, στην
επενδυτική απραξία και στη στάση πληρωµών, καθώς το κράτος απλώς... σταµάτησε να δαπανά για
οφειλές, επενδύσεις και άλλες υποχρεώσεις, ενώ και τα πλεονάσµατα δηµιουργούνται από στάση
πληρωµών και από το πάγωµα των δαπανών και των επενδύσεων.
Και όλα αυτά ενώ προετοιµαζόµαστε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον το 2019, µε τα σήµατα
για ύφεση προσεχώς στις ΗΠΑ να έχουν κάνει ήδη ηχηρή την παρουσία τους, ταρακουνώντας αγορές και
επενδυτές.
Πολιτικό ρίσκο
Σύµφωνα µε πληροφορίες του "Κεφαλαίου", αυτό που κυριάρχησε στη Νέα Υόρκη ήταν ένα κλίµα µεγάλης,
και µάλιστα αυξηµένης (σε σχέση µε πέρσι), επιφυλακτικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Τα ξένα funds, αν
και αναγνωρίζουν πως η χώρα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα προόδου, ωστόσο δεν βλέπουν αυτήν τη
στιγµή λόγο να αυξήσουν την έκθεσή τους στα ελληνικά οµόλογα και στις ελληνικές µετοχές
. Στο κάδρο έχει µπει πλέον το πολιτικό ρίσκο , τόσο σε ό,τι αφορά την παροχολογία στα δηµοσιονοµικά
της χώρας όσο και το ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα εκλογικά σενάρια.
Όπως σηµείωσε χαρακτηριστικά συµµετέχων στο συνέδριο, "αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη στιγµή να
µάθουµε, εκτός από τις εξελίξεις γύρω από τις προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπος ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος, είναι το timing των εκλογών. Το 2019 για την ελληνική κυβέρνηση θα είναι ένας
αγώνας δρόµου µεταξύ της προσέλκυσης επενδυτών ή της προσέλκυσης ψηφοφόρων, µε το
δεύτερο να κυριαρχεί πιθανότατα στην ατζέντα του κυβερνητικού επιτελείου".
"Καµπανάκι" για µεταρρυθµίσεις
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Έντονες είναι και οι αµφιβολίες στο περιβάλλον των επενδυτών στο κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε αξιωµατούχους της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών, τα funds
επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και
πρόοδος στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων . Αυτό αποτελεί ένα σηµαντικό κοµµάτι του
προβληµατισµού των επενδυτών, οι οποίοι φοβούνται πιθανή "οπισθοχώρηση" σε αυτούς τους καίριους για
την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Γιάννης Χαριζόπουλος , p artner της McKinsey amp; Company Greece,
µιλώντας σε πάνελ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αν και η χώρα κατάφερε να επιτύχει µια πολύ
σηµαντική δηµοσιονοµική προσαρµογή, αντιµετωπίζει ακόµη µια σειρά από προκλήσεις, που καθιστούν
ευάλωτη τη µετα-προγραµµατική της πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε µια σειρά από
συστηµικές και διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων είναι απαραίτητη προκειµένου να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της
χώρας που θα διασφαλίσουν την επιστροφή της σε µια βιώσιµη και σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.
H Elena Duggar, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Moody ’s, τονίζει πως, αν και η πορεία της Ελλάδας
έχει βελτιωθεί, υπάρχουν ακόµη σηµαντικά εµπόδια στην οικονοµία, όπως οι χαµηλοί δείκτες
αποταµίευσης, η απουσία επενδύσεων, καθώς και το υψηλό χρέος.
Ποιοιµετείχαν
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο συνέδριο έγιναν 140 one-to-one
συναντήσειςεισηγµένωνκαιµηεταιρειώνµεξένουςεπενδυτές , ενώ µεταξύ των funds που είδε ο κ .
Τσακαλώτος ήταν τα Paulson amp; Co., Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products, Bluecrest,
Capstone Partners, Caspian Capital, Clearbridge Investments, Colt Capital, CVC Capital Partners Advisory, Fidelity
Investments, Fred Alger Management, Gagnon Securities, Gamut Capital Management, Greylock Capital, Hayman,
Hudson Bay Capital, Knighthead, Lepercq, Monarch Holdings, Oaktree Capital Management, Serengeti, State Street
Global Advisors, Tiaa, Waterwheel Capital, Weiss Asset Management.
Το "βαρίδι" των NPLs
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα "κόκκινα" δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές
τεράστια εστία ανησυχίας . Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο κ. Τσακαλώτος µιλώντας στο
συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που
θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας", υπογραµµίζοντας, έτσι, τη βασικότερη αιτία που το
Ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες "παραπαίει", µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και
αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχει "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος,
που επιµένει ndash;πλην µερικών... διαλειµµάτωνndash;, αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού
ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Αν και οι Έλληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους στο συνέδριο µια νότα αισιοδοξίας
γύρω από αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το
πρόβληµα, ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει, τη στιγµή που υπάρχουν ακόµη
αµφιβολίες γύρω από τις προτεινόµενες λύσεις, δηλαδή τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδoς και του ΤΧΣ.
Όπως σηµείωσε στο συνέδριο ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, "τα τελευαία τρία
χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων
προκλήσεων του κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα της
ανακεφαλαιοποίησης του 2015 . Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα θα πρέπει να
είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί
από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της
οικονοµικής ανάκαµψης".
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα "κόκκινα" δάνεια, αυτό το οποίο τονίστηκε σε
πρόσφατο συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο είναι πως βρίσκεται ακόµη σε πολύ πρώιµο στάδιο, µε
τις ελληνικές τράπεζες να αναφέρουν ότι ο SSM εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά το µέγεθος του SPV
(40 δισ. ευρώ), ενώ ειπώθηκε πως η µεταφορά των αναβαλλόµενων φορολογικών πιστώσεων µπορεί να
συνιστά κρατική ενίσχυση.
Αυστηρά µηνύµατα για τα ελληνικά οµόλογα
Επιφυλακτικά ήταν τα µηνύµατα στο συνέδριο και για τα ελληνικά οµόλογα, καθώς και την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές. Όπως τονίστηκε, η αστάθεια που υπάρχει εδώ και µήνες στις αγορές
αναµένεται να συνεχιστεί, µε τις αγορές να είναι ανοιχτές, αλλά όχι για όλους . Ηχηρό ήταν το
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"σήµα" πως µια νέα έξοδος στις αγορές είναι απαραίτητη για την Ελλάδα ώστε να επιστρέψει η επενδυτική
εµπιστοσύνη.
Αιχµηρές ήταν οι προειδοποιήσεις του Bob Traa, πρώην εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο οποίος τόνισε
πως η πρώτη µετα-µνηµονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεµάτη µε "σήµατα συναγερµού" που
δείχνουν ότι οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο προσεγγίζονται σε βάση de minimis, αντί να
δηµιουργούν ισχυρές άγκυρες εµπιστοσύνης. Οι αγορές το βλέπουν όλο αυτό και γι' αυτό τα
ελληνικά spreads δεν πέφτουν. "Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο", τόνισε χαρακτηριστικά.
O Απόστολος Γκουτζίνης, p artner στη Milbank, Tweed, Hadley amp; McCloy LLP, ανέφερε πως η έντονη
αστάθεια και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους
αναλυτές, δεν αποτελούν παροδικά φαινόµενα, αλλά αναµένεται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά
µετοχικών κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει
εκλεκτική, µε το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών
αγοράς των τελευταίων ετών µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει . Οι αγορές είναι
µεν ανοιχτές, αλλά όχι για όλους, και αναµφίβολα όχι ανέξοδα.
Σύµφωνα µε τη Silvia Ardagna, ανώτερη οικονοµολόγο της Goldman Sachs για τις χώρες της περιφέρειας
της Ευρωζώνης, σηµαντικός παραµένει ο κίνδυνος γύρω από τις εξελίξεις στην Ιταλία, όπου η κατάσταση
θα χειροτερέψει, για να βελτιωθεί στη συνέχεια.
Τα ελληνικά κρατικά οµόλογα εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του έτους,
επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµεν ων αγορών, όπως σηµείωσε ο κ.
Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής δ ιευθύνων σύµβουλος, Τραπεζική Επιχειρήσεων amp; Επενδυτικής
Τραπεζικής Οµίλου της Eurobank. Όπως τόνισε, παρά τ ην έξοδο της Ελλάδας από το οικονοµικό
πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση οµολόγου, η οποία
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη
των αγορών στα κρατικά οµόλογα.
Στο συνέδριο τονίστηκε, επίσης, πως µόνο εάν υπάρξει συνέχεια στις µεταρρυθµίσεις και
σηµαντική πρόοδος στο µέτωπο των "κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών θα
υπάρξει αποκλιµάκωση των ελληνικών spreads . Παράλληλα, όπως υπογραµµίστηκε, πρόσθετη
στήριξη θα υπάρξει εάν αρθούν οι περιορισµοί στο επίπεδο των κρατικών οµολόγων που µπορούν να
διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες, ένα ζήτηµα που τέθηκε από την ελληνική πλευρά και στο συνέδριο του
ΔΝΤ στο Μπαλί τον Οκτώβριο. Το 2015 η ΕΚΤ επέβαλε ανώτατο όριο στο ποσό των ελληνικών οµολόγων
που µπορούν να διατηρούν οι τράπεζες, το οποίο συνδεόταν µε το πόσο των ελληνικών οµολόγων που
κατείχαν οι τράπεζες εκείνη τη στιγµή. Δεδοµένου ότι η χώρα είναι εκτός QΕ, η ελληνική πλευρά έθεσε
στο τραπέζι το να επιτραπεί στις τράπεζες να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά οµόλογα.
Όπως σηµείωσε ο Giulio Baratta, επικεφαλής αγορών οµολόγων στην BNP Paribas, οι διαταραχές και
προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο επόµενο έτος, ενώ ο Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, τόνισε
πως, εάν υπάρξει πρόοδος στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και στο ζήτηµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των ελληνικών τραπεζών, θα υπάρξει περιθώριο για καλή πορεία πορεία στα ελληνικά κρατικά
οµόλογα, ιδιαίτερα εάν αρθεί το ανώτατο όριο της συµµετοχής των εγχώριων τραπεζών στην
αγορά οµολόγων .
*Αναδηµοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί
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Banks consider Italian solution for cutting bad loans and staff
Greek banks are examining various scenarios for ridding themselves of more nonperforming loans and reducing their
staff, in an effort to meet commitments for a rapid streamlining of financial figures and cost reduction.
These twin objectives are meant to take the local credit sector out of the vicious cycle of losses, lifting the
reservations of investors who have turned their back on local lenders, leading to losses of almost 50 percent in their
capitalization in just six months.
The solution of selling bad loans along with the transfer of staff to the new company that will undertake the
management of the NPL portfolio, has already been implemented by Italian bank Intesa, which transferred NPLs worth
11 billion euros to Sweden’s Intrum. The management of those loans has been granted to a new Italian company,
jointly created by Intesa and Intrum, to which the Italian bank has transferred 600 staff from the unit that managed
bad loans.
Greek banks are looking into this solution as part of efforts to also slash operating costs, which have been on the rise
recently, partly due to the voluntary redundancy programs implemented. The need to cut spending is directly linked to
reduced revenues from banking activity – especially loan issues – due to the absence of any substantial investment
interest and the lack of demand for loans by households or enterprises.
The Intesa solution is being examined in combination with the so-called Italian model – the securitization of bad loans
on state guarantees. This solution has already been approved by the European Union’s competition authorities (DG
Comp) and has been applied to Italian lenders that have recently sold loans and securitized portfolios in large figures.
A similar proposal has also been processed by the Hellenic Financial Stability Fund and JP Morgan, on the request of
the Finance Ministry, with Minister Euclid Tsakalotos expressing his intention to support such a plan at the DG Comp
when he addressed the Capital Link forum in New York last week.
However, in Greece’s case such a scenario would run into the problem of the country’s junk rating, unlike Italy’s which
is still at investment grade. HFSF sources say this element is not prohibitive and will be factored into the price the
bond will achieve.
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Οι 3 λόγοι που τα funds δεν αγγίζουν την Ελλάδα
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα των αγορών, οι οποίες είναι οι μόνες που θα καθορίσουν τις
προοπτικές της Ελλάδας και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα βρίσκεται εκτός προγραμμάτων,
βρέθηκε η ελληνική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα, κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της με
διεθνείς οίκους αξιολόγησης, μεγάλα αμερικανικά funds και διεθνείς επενδυτικές τράπεζες στο 20ό
συνέδριο "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Παρά το κλίμα που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση στο εσωτερικό, εν όψει εκλογών και με...
χορηγό την παροχολογία, θριαμβολογώντας για ανάπτυξη, θηριώδη υπερπλεονάσματα και επιστροφή στην
κανονικότητα, αυτό που κυριαρχεί στο εξωτερικό είναι εκ διαμέτρου αντίθετο και κάθε άλλο
παρά µε success story µοιάζει.
Ο προβληματισμός των επενδυτών, αντί να περιοριστεί, είναι αυξημένος και γι' αυτό τα ξένα funds
επιλέγουν να συνεχίσουν να απέχουν από την Ελλάδα, παρά τις 100 και κάτι ήμερες που έχουν περάσει από
την "καθαρή έξοδο". Ο ΥΠΟΙΚ, κ. Τσακαλώτος, είχε δύο γύρους συναντήσεων στη Νέα Υόρκη με συνολικά
45 επενδυτές και η ατμόσφαιρα κάθε άλλο παρά ήρεμη και καθησυχαστική ήταν. Ο Έλληνας υπουργός
Οικονομικών δέχτηκε βροχή ερωτήσεων αλλά και προειδοποιήσεων για τα τρία "ναρκοπέδια"
τα οποία υπάρχουν στην πορεία της μετα-μνημονιακής Ελλάδας και τα οποία εντοπίζουν οι επενδυτές.
Αυτά είναι:
1) Το πολιτικό ρίσκο εν όψει των γενικών εκλογών του 2019.
2) Ο κίνδυνος
µεταρρυθµίσεις.

μη

συνέχισης

των

μεταρρυθμίσεων

και

απουσίας

προόδου

στις

3) Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, με τον κ. Τσακαλώτο να "αναγκάζεται" να
παραδεχτεί τις ανησυχίες που υπάρχουν.
Η πραγματικότητα που βλέπουν οι επενδυτές είναι πως εδώ και περίπου 300 ημέρες η Ελλάδα έχει μείνει
εκτός αγορών και αυτό δεν οφείλεται μόνο στην αναταραχή λόγω Ιταλίας, αλλά και στις τεράστιες
προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπη η ελληνική οικονοµία.
Τα funds βλέπουν πως η ανάπτυξη που έχει πετύχει η ελληνική κυβέρνηση δεν οφείλεται σε κάποια αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλά στην έκρηξη των εισαγωγών, η οποία πνίγει τα κέρδη από τις εξαγωγές, στην
επενδυτική απραξία και στη στάση πληρωμών, καθώς το κράτος απλώς... σταμάτησε να δαπανά για
οφειλές, επενδύσεις και άλλες υποχρεώσεις, ενώ και τα πλεονάσματα δημιουργούνται από στάση
πληρωµών και από το πάγωµα των δαπανών και των επενδύσεων.
Και όλα αυτά ενώ προετοιµαζόµαστε για ένα ιδιαίτερα δύσκολο διεθνές περιβάλλον το 2019, µε τα σήµατα
για ύφεση προσεχώς στις ΗΠΑ να έχουν κάνει ήδη ηχηρή την παρουσία τους, ταρακουνώντας αγορές και
επενδυτές.
Πολιτικό ρίσκο
Σύμφωνα με πληροφορίες του "Κεφαλαίου", αυτό που κυριάρχησε στη Νέα Υόρκη ήταν ένα κλίμα μεγάλης,
και μάλιστα αυξημένης (σε σχέση με πέρσι), επιφυλακτικότητας απέναντι στην Ελλάδα. Τα ξένα funds, αν
και αναγνωρίζουν πως η χώρα έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου, ωστόσο δεν βλέπουν αυτήν τη
στιγµή λόγο να αυξήσουν την έκθεσή τους στα ελληνικά οµόλογα και στις ελληνικές µετοχές.
Στο κάδρο έχει μπει πλέον το πολιτικό ρίσκο, τόσο σε ό,τι αφορά την παροχολογία στα δημοσιονομικά
της χώρας όσο και το ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα εκλογικά σενάρια.
Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά συμμετέχων στο συνέδριο, "αυτό το οποίο ζητάμε αυτή τη στιγμή να
μάθουμε, εκτός από τις εξελίξεις γύρω από τις προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπος ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος, είναι το timing των εκλογών. Το 2019 για την ελληνική κυβέρνηση θα είναι ένας
αγώνας δρόμου μεταξύ της προσέλκυσης επενδυτών ή της προσέλκυσης ψηφοφόρων, με το
δεύτερο να κυριαρχεί πιθανότατα στην ατζέντα του κυβερνητικού επιτελείου".
"Καµπανάκι" για µεταρρυθµίσεις
Έντονες είναι και οι αμφιβολίες στο περιβάλλον των επενδυτών στο κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα μπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν με αξιωματούχους της
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ελληνικής κυβέρνησης αλλά και με ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών, τα funds
επεσήμαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των μεταρρυθμίσεων και
πρόοδος στο μέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του
προβληματισμού των επενδυτών, οι οποίοι φοβούνται πιθανή "οπισθοχώρηση" σε αυτούς τους καίριους για
την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Όπως, άλλωστε, τόνισε και ο Γιάννης Χαριζόπουλος, partner της McKinsey & Company Greece, μιλώντας
σε πάνελ για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αν και η χώρα κατάφερε να επιτύχει μια πολύ σημαντική
δημοσιονομική προσαρμογή, αντιμετωπίζειακόμη μια σειρά από προκλήσεις, που καθιστούν ευάλωτη τη
μετα-προγραμματική της πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε μια σειρά από συστημικές και
διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας, υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
είναι απαραίτητη προκειμένου να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που θα
διασφαλίσουν την επιστροφή της σε µια βιώσιµη και σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.
H Elena Duggar, αναπληρώτρια γενική διευθύντρια της Moody’s, τονίζει πως, αν και η πορεία της Ελλάδας
έχει βελτιωθεί, υπάρχουν ακόμη σημαντικά εμπόδια στην οικονομία, όπως οι χαμηλοί δείκτες
αποταµίευσης, η απουσία επενδύσεων, καθώς και το υψηλό χρέος.
Ποιοι µετείχαν
Αξίζει να σηµειώσουµε πως στο συνέδριο έγιναν 140 one-to-one συναντήσεις εισηγµένων και µη
εταιρειών µε ξένους επενδυτές, ενώ µεταξύ των funds που είδε ο κ. Τσακαλώτος ήταν τα Paulson &
Co., Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products, Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital,
Clearbridge Investments, Colt Capital, CVC Capital Partners Advisory, Fidelity Investments, Fred Alger Management,
Gagnon Securities, Gamut Capital Management, Greylock Capital, Hayman, Hudson Bay Capital, Knighthead,
Lepercq, Monarch Holdings, Oaktree Capital Management, Serengeti, State Street Global Advisors, Tiaa, Waterwheel
Capital, Weiss Asset Management.
Το "βαρίδι" των NPLs
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα "κόκκινα" δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές
τεράστια εστία ανησυχίας. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο κ. Τσακαλώτος μιλώντας στο
συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που
θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τομέας", υπογραμμίζοντας, έτσι, τη βασικότερη αιτία που το
Ελληνικό Χρηματιστήριο εδώ και επτά και πλέον μήνες "παραπαίει", με την κεφαλαιοποίησή του αλλά και
αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών να έχει "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαμηλός τζίρος,
που επιμένει –πλην μερικών... διαλειμμάτων–, αποτελεί απόδειξη του πολύ χαμηλού επενδυτικού
ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Αν και οι Έλληνες τραπεζίτες έδωσαν μέσα από τις ομιλίες τους στο συνέδριο μια νότα αισιοδοξίας
γύρω από αυτό το ζήτημα, επισημαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το
πρόβλημα, ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραμένει, τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη
αμφιβολίες γύρω από τις προτεινόμενες λύσεις, δηλαδή τα σχέδια της Τράπεζας της Ελλάδoς και του ΤΧΣ.
Όπως σημείωσε στο συνέδριο ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, "τα τελευαία τρία
χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των χρόνιων
προκλήσεων του κλάδου, ωστόσο διαπραγματεύονται σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα της
ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα θα πρέπει να
είναι να τους δοθούν περαιτέρω μέσα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί
από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της
οικονοµικής ανάκαµψης".
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα "κόκκινα" δάνεια, αυτό το οποίο τονίστηκε σε
πρόσφατο συνέδριο της Goldman Sachs στο Λονδίνο είναι πως βρίσκεται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο, με
τις ελληνικές τράπεζες να αναφέρουν ότι ο SSM εξέφρασε επιφυλάξεις όσον αφορά το μέγεθος του SPV
(40 δισ. ευρώ), ενώ ειπώθηκε πως η μεταφορά των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων μπορεί να
συνιστά κρατική ενίσχυση.
Αυστηρά µηνύµατα για τα ελληνικά οµόλογα
Επιφυλακτικά ήταν τα μηνύματα στο συνέδριο και για τα ελληνικά ομόλογα, καθώς και την έξοδο της
Ελλάδας στις αγορές. Όπως τονίστηκε, η αστάθεια που υπάρχει εδώ και μήνες στις αγορές
αναμένεται να συνεχιστεί, με τις αγορές να είναι ανοιχτές, αλλά όχι για όλους. Ηχηρό ήταν το
"σήμα" πως μια νέα έξοδος στις αγορές είναι απαραίτητη για την Ελλάδα ώστε να επιστρέψει η επενδυτική
εµπιστοσύνη.
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Αιχμηρές ήταν οι προειδοποιήσεις του Bob Traa, πρώην εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα, ο οποίος τόνισε
πως η πρώτη μετα-μνημονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεμάτη με "σήματα συναγερμού" που
δείχνουν ότι οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο προσεγγίζονται σε βάση de minimis, αντί να
δημιουργούν ισχυρές άγκυρες εμπιστοσύνης. Οι αγορές το βλέπουν όλο αυτό και γι' αυτό τα
ελληνικά spreads δεν πέφτουν. "Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο", τόνισε χαρακτηριστικά.
O Απόστολος Γκουτζίνης, partner στη Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε πως η έντονη αστάθεια
και οι δυσμενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύμφωνα με όλους τους έμπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόμενα, αλλά αναμένεται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά μετοχικών
κεφαλαίων και ομολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραμένει εκλεκτική, με
το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των
τελευταίων ετών μετά την οικονομική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι μεν ανοιχτές,
αλλά όχι για όλους, και αναµφίβολα όχι ανέξοδα.
Σύμφωνα με τη Silvia Ardagna, ανώτερη οικονομολόγο της Goldman Sachs για τις χώρες της περιφέρειας
της Ευρωζώνης, σημαντικός παραμένει ο κίνδυνος γύρω από τις εξελίξεις στην Ιταλία, όπου η κατάσταση
θα χειροτερέψει, για να βελτιωθεί στη συνέχεια.
Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα εμφάνισαν σημαντική διακύμανση κατά τη διάρκεια του έτους,
επιδεικνύοντας μεγάλη συσχέτιση με την αποδυνάμωση των αναδυόμενων αγορών, όπως σημείωσε ο κ.
Κωνσταντίνος Βασιλείου, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Τραπεζική Επιχειρήσεων & Επενδυτικής
Τραπεζικής Ομίλου της Eurobank. Όπως τόνισε, παρά την έξοδο της Ελλάδας από το οικονομικό πρόγραμμα
τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση ομολόγου, η οποία αναμένεται να
πραγματοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών
στα κρατικά οµόλογα.
Στο συνέδριο τονίστηκε, επίσης, πως μόνο εάν υπάρξει συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις και
σημαντική πρόοδος στο μέτωπο των "κόκκινων" δανείων των ελληνικών τραπεζών θα
υπάρξει αποκλιμάκωση των ελληνικών spreads. Παράλληλα, όπως υπογραμμίστηκε, πρόσθετη
στήριξη θα υπάρξει εάν αρθούν οι περιορισμοί στο επίπεδο των κρατικών ομολόγων που μπορούν να
διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες, ένα ζήτημα που τέθηκε από την ελληνική πλευρά και στο συνέδριο του
ΔΝΤ στο Μπαλί τον Οκτώβριο. Το 2015 η ΕΚΤ επέβαλε ανώτατο όριο στο ποσό των ελληνικών ομολόγων
που μπορούν να διατηρούν οι τράπεζες, το οποίο συνδεόταν με το πόσο των ελληνικών ομολόγων που
κατείχαν οι τράπεζες εκείνη τη στιγμή. Δεδομένου ότι η χώρα είναι εκτός QΕ, η ελληνική πλευρά έθεσε
στο τραπέζι το να επιτραπεί στις τράπεζες να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά οµόλογα.
Όπως σημείωσε ο Giulio Baratta, επικεφαλής αγορών ομολόγων στην BNP Paribas, οι διαταραχές και
προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο επόμενο έτος, ενώ ο Philip Brown, γενικός διευθυντής της Citi, τόνισε
πως, εάν υπάρξει πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων των ελληνικών τραπεζών, θα υπάρξει περιθώριο για καλή πορεία πορεία στα ελληνικά κρατικά
οµόλογα, ιδιαίτερα εάν αρθεί το ανώτατο όριο της συμμετοχής των εγχώριων τραπεζών στην
αγορά οµολόγων.
*Αναδηµοσίευση από το "Κεφάλαιο" που κυκλοφορεί
hedge funds
Ευκλείδης Τσακαλώτος
κόκκινα δάνεια (NPLs)
ΤΧΣ
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“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018
στη Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000
συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείo.
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Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για
την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:
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Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων :
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία
του φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ο κ. Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: «A New Era of Opportunity for Greece»
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες
για τα επόµενα χρόνια.
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Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας
πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου
οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η
τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία
και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI ανεβαίνει
σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν
συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των
δυσκολιών του παρελθόντος συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες,
η
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Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link».
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η Ελλάδα κατάφερε το 2016 να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική
πορεία της χώρας, καθώς για πολλά χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα, όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει
κανονικά τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που παραµένουν
µπροστά της.
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων
και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε το κόστος
κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών
µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι για όλους και
αναµφίβολα όχι
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ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη τους. Ωστόσο,
αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την ποιότητα, προς ισχυρές
οµάδες διοίκησης και υγιή
επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και
προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και
προσεκτικοί”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking – Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της
Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν
καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την ανοδική τάση να
υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος αναµένονται νέες
εκδόσεις οµολόγων σε όλες
τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών
οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”
Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance – National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel – Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω πα
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"20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM" "H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια": Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις
Με κεντρικό θέµα η "Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια" πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018 στη
Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο "Capital
Link Invest in Greece Forum", προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το φετινό "Capital Link"
πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από οχτώ συνεχή χρόνια
διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα
έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει...
Bankwars.gr ·
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“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018
στη Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000
συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείo.
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Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για
την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:

Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων :
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία
του φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ο κ. Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: «A New Era of Opportunity for Greece»
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες
για τα επόµενα χρόνια.
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Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας
πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου
οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η
τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία
και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI ανεβαίνει
σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν
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συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των
δυσκολιών του παρελθόντος συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες,
η
Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link».
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η Ελλάδα κατάφερε το 2016 να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική
πορεία της χώρας, καθώς για πολλά χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα, όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει
κανονικά τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που παραµένουν
µπροστά της.
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων
και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε το κόστος
κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών
µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι για όλους και
αναµφίβολα όχι
ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη τους. Ωστόσο,
αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την ποιότητα, προς ισχυρές
οµάδες διοίκησης και υγιή
επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και
προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και
προσεκτικοί”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking – Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της
Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν
καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την ανοδική τάση να
υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος αναµένονται νέες
εκδόσεις οµολόγων σε όλες
τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών
οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”
Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance – National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel – Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
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επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A., χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια
που συνάντησε η ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το
κόστος χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και
λύσεις υψηλής
προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor αποφάσισε να
επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του κόστους και να
εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής ποιότητας
προϊόντα.
Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές απέναντι στις
µεγαλύτερες εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO – Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας
µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της ανάπτυξης
νέων αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν την προσοχή
διεθνών
επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής τους
επέκτασης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου για την οικονοµία.”
H κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos, ανέφερε πως η MYTILINEOS
είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε περισσότερες
από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ωφελήσει σηµαντικά
την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι παραµένει
προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη οργανωτική δοµή
που θα διασφαλίζει τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του
Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει η εταιρία τη
λειτουργία της στις απαιτήσεις και τις
προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
H Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να
διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως η πιο ελκυστική
επιχειρηµατική και επενδυτική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη στον τοµέα του τουρισµού.
Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν µε την υλοποιούµενη
εθνική τουριστική πολιτική από το 2015 και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού
πάνω από 35% µε συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά
όλων των εποχών, µε διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατοµµύρια, σχεδόν 2 δις. ευρώ επιπλέον
τουριστικά έσοδα σε σχέση µε το 2017 και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Τόνισε επίσης ότι το
επιχειρηµατικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο φιλικό και ελκυστικό, µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων για την
απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την µείωση της γραφειοκρατίας, fast-track διαδικασίες, και διευκόλυνση
των επενδυτών σε όλα τα στάδια, µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσής τους.
Ο κ. Δηµήτρης Ανδριόπουλος, CEO – Dimand S.A., τόνισε: “Η κρίση στην Ελληνική αγορά ακινήτων ξεκίνησε
το 2008 και είχε ως συνέπεια την έως και 60% υποτίµηση των αξιών και την κατά 75% µείωση της
επενδυτικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του κλάδου,
µε τους συµµετέχοντες να αντιµετωπίζουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Η σταθεροποίηση ξεκίνησε το 2017 και το 2018 είχαµε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, κυρίως στον
ξενοδοχειακό κλάδο και την αγορά φιλοξενίας. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη επανέρχεται και ότι οι παίκτες
που θα προσαρµοστούν στη δυναµική της αγοράς, ήτοι στην αειφορία και αποδοτικότητα, θα είναι αυτοί
που θα αδράξουν τις ευκαιρίες και θα οδηγήσουν το µέλλον. Η Ελληνική αγορά ακινήτων είναι πλέον µόνο
για τους επαγγελµατίες.”
Ο κ. Γιώργος Χρυσικός CEO – Grivalia Properties, τόνισε: “Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και ανάµεσα στους 15 πιο ισχυρούς οργανισµούς
του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά
ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και
την κοινότητά µας. Ο θεµελιώδης στόχος µας να δηµιουργήσουµε αξία για τους µετόχους µας και να
επιτύχουµε υπεραποδόσεις έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις φορολογικές αλλαγές του 2016 στις ελληνικές
ΑΕΕΑΠ. Ως εκ τούτου, προτείνουµε στους µετόχους µας µια µεταρρυθµιστική ένωση δυνάµεων µε τη
Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία εντός του 2019 της πιο υγιούς ελληνικής τράπεζας µε εκτιµώµενο ROE
υψηλότερο του 10%, µε ισχυρή βιώσιµη κερδοφορία σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή σε µία ανεξάρτητη
εταιρεία ειδικού σκοπού µε περισσότερα από € 1 δισ. ευρώ οµολογιών, χωρίς να απεµπολούµε τις
εκτιµώµενες υπεραξίες του χαρτοφυλακίου µας που θα εµπλουτιστεί µε νέες επενδύσεις σε ακίνητα
πρώτης κατηγορίας.”
O κος. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, σηµείωσε
ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες συναλλαγές στην ελληνική κτηµαταγορά, που ενισχύονται και από
τις πρώτες διαθέσεις ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά αφορούν κυρίως σε συγκεκριµένα ακίνητα,
εµπορικά, µε
αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά (investment grade). Οι ξένοι επενδυτές, κυρίως τα µεγαλύτερα funds,
δείχνουν ενισχυµένο ενδιαφέρον αλλά κατά κύριο λόγο µε έµµεσο τρόπο, επενδύοντας κυρίως σε NPLs και
όχι άµεσα σε real estate. Μεγαλύτερη δραστηριότητα φαίνεται να υπάρχει σχέση µε τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ,
τόσο ως επενδυτές οι ίδιες όσο και ως αντικείµενο επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους
επενδυτές και βαίνει αυξανόµενος ο αριθµός τους. Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται βεβαίως στον
χώρο του τουρισµού (hospitality), όχι µόνο σε resorts αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης. Στον τοµέα του
hospitality δραστηριοποιούνται και αρκετοί µικρότεροι ξένοι επενδυτές επιλέγοντας συνήθως ακίνητα για
Airbnb χρήση ή την ανάπλαση µικρών παλαιών κτηρίων σε boutique hotels στην Αθήνα, συνεπεία του ότι
πλέον έχει καθιερωθεί ως city destination.
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of
the BoD – Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέφερε: “Οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν
σηµαντικές προκλήσεις όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες
µε χαµηλό κόστος συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Έχοντας
ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µε όφελος
400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα
υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο τοποθεσία τους και
αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου. Υλοποιούµε έργα
ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού,
επενδύουµε στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και
επεκτείνουµε τις δραστηριότητες διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων.”
Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών – Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε, τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
στρατηγικού µας σχεδίου για την επόµενη δεκαετία που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των εκποµπών
διοξειδίου
του άνθρακα. Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η
ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές
ευκαιρίες.
Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση
από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι να αναπτύξουµε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600 MW
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µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα. Τον
Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας
δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.

Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την
αειφόρο και χωρίς
Αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Ο κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner – EOS Capital Partners
στην οµιλία του τόνισε: “Είναι προφανές ότι η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
ανάκαµψη. Το πρόγραµµα Equifund ήρθε να βοηθήσει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ, καθώς το 99% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ΜΜΕ, που χρειάζονται €15 δις την επόµενη τριετία (50% σε ίδια κεφάλαια
και 50% σε δάνεια). Το EOS Fund θα επενδύσει €120 εκ. (50% από ιδιώτες και 50% από EIF, EIB και
χρήµατα του
Ελληνικού Δηµοσίου), µε µέση επένδυση γύρω στα €10 εκ., σε MME µε αναπτυξιακή στρατηγική εντός και
εκτός Ελλάδος. Έχουµε εντοπίσει τουλάχιστον 500 εταιρείες που µέσα στην κρίση αναπτύχθηκαν
σηµαντικά,αποδεικνύοντας προσαρµοστικότητα και αντοχή, εταιρείες που θα αποτελέσουν την απαρχή
της αναγέννησης
της επιχειρηµατικότητας στη χώρα.”
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κατά την εισαγωγή του, τόνισε: “Η
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να συµφωνηθεί ένα σαφές σχέδιο για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µε την πλήρη στήριξη των ECB και SSM. Η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εστιάσουν και στις άλλες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν. Πρώτον, να συνεχίζουν να προετοιµάζονται για ένα µέλλον που θα βασίζεται στην
τεχνολογία και την καινοτοµία, και, δεύτερον, να αντιµετωπίσουν το brain drain µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
προσελκύουν τοκατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσει να έχουν ουσιαστικό ρόλο”.
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Ο κ. Αρτέµης Θεοδωρίδης, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management, Alpha Bank,
δήλωσε:
«Σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην κατεύθυνση της µειώσεως των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων των Ελληνικών Τραπεζών, η οποία οφείλεται κυρίως στο βελτιωµένο νοµικό πλαίσιο, στις
αναδιαρθρώσεις και στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Αποµένουν ακόµα πολλά να γίνουν για να επιτευχθούν
οι φιλόδοξοι στόχοι καιµία συστηµική λύση θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Ελληνικές
Τράπεζες συνεχίζουν να παράγουν έσοδα προ-προβλέψεων αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς, βλέποντας
ταυτόχρονα την ρευστότητα τους να
βελτιώνεται αισθητά. Οι προκλήσεις βρίσκονται µπροστά µας µε την µορφή της πολιτικής αβεβαιότητας
και της αναταραχής στην Ευρωζώνη».
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Chief Executive Officer – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέφερε: “Οι οικονοµικές
συνθήκες στην Ελλάδα σηµείωσαν περαιτέρω βελτίωση το 2018, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος
επιτήρησης,
συντέλεσε στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας. Η αγορά εργασίας
συνέχισε να βελτιώνεται και οι τιµές των οικιστικών ακινήτων να ανακάµπτουν, λόγω της ζήτησης που
σχετίζεται
µε τον τουρισµό. Αξιοποιώντας τα οικονοµικά θεµελιώδη µεγέθη της χώρας, οι συστηµικές τράπεζες
κατόρθωσαν να µειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα, διατηρώντας το απόθεµα
κεφαλαίων τους και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητάς τους ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για
δάνεια προς
επιχειρήσεις. Η αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τα
οργανικά τους έσοδα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε επιπλέον πρωτοβουλίες περιστολής
λειτουργικών εξόδων, καθώς και την αποκλιµάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, θα συντελέσει
αποφασιστικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών τραπεζών.”
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer – Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ανέφερε: “Η ολοκλήρωση του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής δηµιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία.
Η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ενισχυόµενη διεθνή εµπιστοσύνη, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και
την
αυξανόµενη οικονοµική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Ευκαιρίες αναδεικνύονται
από την αναδιάρθρωση και ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσω της τόνωσης της παραγωγικότητας, της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για την έναρξη
ενός νέου κύκλου βιώσιµης ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι ισχυρότερο µετά από σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης,
αναδιάρθρωσης και αποµόχλευσης. Τόσο η ρευστότητα όσο και η χρηµατοδότηση έχουν βελτιωθεί
σηµαντικά, ενώ οι καταθέσεις αυξάνονται σταδιακά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις
προσπάθειές τους για τη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων και επικεντρώνονται στις
διατηρήσιµες αποδόσεις κερδοφορίας.
Παρόλα αυτά, η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων παραµένει η σηµαντικότερη πρόκληση
για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύεται να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας ενεργά την οικονοµική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια µέσω
της παροχής εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους περίπου
5.2 εκατ. πελάτες της.”

Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking – Alpha
Bank, τόνισε: “Τον τελευταίο χρόνο έχουµε βιώσει πρόοδο στην µείωση των NPEs στις συστηµικές
τράπεζες µε το ύψος των NPEs πλέον να είναι κάτω των 90 δις. Ευρώ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο της
συντελεσθείσας προόδου, όµως, είναι οι αλλαγές στο µείγµα λύσεων και διαθεσίµων εργαλείων µε τις
λύσεις αγοράς –όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίων και αναθέσεις σε servicers- να κερδίζουν έδαφος στους
συντελεστές µειώσεως.
Ο εκσυγχρονισµός του Νοµικού Συστήµατος στην Ελλάδα έχει επιτρέψει πλέον την επανέναρξη των
πλειστηριασµών το 2018 και την λειτουργία των servicers. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε θέση εντός
του 2018 να προχωρήσουν σε σηµαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξασφαλισµένων δανείων µε
ολοκληρωµένες
συναλλαγές άνω των 2 δις και σε καλές αποτιµήσεις. Σηµειώνεται ότι πλέον έχουν πραγµατοποιηθεί
συναλλαγές πωλήσεων χαρτοφυλακίων άνω των 10 δις.
Το τοπίο το 2019 θα γίνει ακόµα πιο απαιτητικό. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων για το APS και την
πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος αναµένεται να επηρεάσουν τα Σχέδια για Μείωση των NPEs και να
οδηγήσουν σεεπιταχυνόµενη µείωση του δείκτη NPE το 2021.”
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Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς,
είναι ικανοποιηµένος από την πρόοδο που έχει καταγραφεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τον
τελευταίο χρόνο. «Στην Τράπεζα Πειραιώς, επιτύχαµε µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων (ΝPEs) άνωτων 5 δισ.ευρώ τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα. Οι υψηλές προβλέψεις της τάξης
των 4,5 δισ.ευρώ που ελήφθησαν από την Τράπεζα τα τελευταία επτά τρίµηνα και οι σηµαντικές
διαγραφές που πραγµατοποιήθηκαν, έχουν θέσει τις βάσεις για να συνεχίσουµε µε επιτυχία την υλοποίηση
του σχεδίου µείωσης των NPEs κατά
ακόµη 15 δισ.ευρώ την επόµενη τριετία. Επίσης, µέσω των λύσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που
προσφέρουµεκαι ανήλθαν σε 8 δισ.ευρώ το 2018, συµβάλλουµε στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
µπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τον τραπεζικό τοµέα στην προσπάθεια να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα».
Το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό
Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of
State, που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα
Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο
του 2018.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Ο κ. Πάλµερ στην οµιλία του τόνισε η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες Πολιτείες,
καθώς επιδιώκουν να οικοδοµήσουν σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή. Επιπλέον,
χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας
εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια
ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους
όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουν αυτές τις χώρες
αγκυροβοληµένες στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς
. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό
εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή
εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Πάλµερ.
Σχετικά µε την αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως
παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το
“2018 Hellenic Capital Link Leadership Award” στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της MYTILINEOS, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας.

Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.
Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ.
Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John
Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο
του
ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., ενώ το 2017
απονεµήθηκε στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του κ. Ευάγγελου
Μυτιληναίου σε έναν από τους πιο επιτυχηµένους Ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους, µε παρουσία σε
πολλές χώρες. Παράλληλα, ο Όµιλος έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει
προσελκύσει σηµαντικά κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές, συµβάλλοντας όχι µόνο στην ενίσχυση της
Ελληνικής οικονοµίας αλλά και στην έµπρακτη και αποτελεσµατική προώθηση της Ελλάδος σαν επενδυτικό
και επιχειρηµατικό προορισµό.»
Ο κ. Μπορνόζης είπε επίσης ότι: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπό την ηγεσία του
κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, µε τους ανθρώπους της ενωµένους και σκληρά εργαζόµενους, είναι µια
δυνατή εταιρεία, ικανή να δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά στο διεθνές εµπόριο, και κουβαλά την
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ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.

Στην οµιλία που εκφώνησε από τη Νέα Υόρκη παραλαµβάνοντας το Hellenic Capital Link Leadership Award
2018, για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προέβη σε µια διεισδυτική ανάλυση του παγκόσµιου
οικονοµικού τοπίου και των προκλήσεων της εποχής µας. Μετά από µία γλαφυρή περιγραφή της νέας
παγκόσµιας τάξης πραγµάτων, που καθορίζεται από την κυριαρχία τεχνολογιών αιχµής και τους κινδύνους
των εµπορικών πολέµων, εστίασε στη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας στον Κόσµο. Συγκεκριµένα, ανέπτυξε
τα βήµατα εκείνα που η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει, τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονοµικά,
προκειµένου να ανακτήσει τη διεθνή εµπιστοσύνη και να συσφίξει τις στρατηγικές της σχέσεις ως βασικό
και αναπόσπαστο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους: Η Υπουργός Τουρισµού, κα. Έλεν
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“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018
στη Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000
συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείo.
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Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για
την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:

Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων :
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία
του φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ο κ. Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: «A New Era of Opportunity for Greece»
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες
για τα επόµενα χρόνια.
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Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας
πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου
οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η
τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία
και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI ανεβαίνει
σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν
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συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των
δυσκολιών του παρελθόντος συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες,
η
Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link».
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η Ελλάδα κατάφερε το 2016 να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική
πορεία της χώρας, καθώς για πολλά χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα, όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει
κανονικά τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που παραµένουν
µπροστά της.
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων
και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε το κόστος
κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών
µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι για όλους και
αναµφίβολα όχι
ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη τους. Ωστόσο,
αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την ποιότητα, προς ισχυρές
οµάδες διοίκησης και υγιή
επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και
προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και
προσεκτικοί”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking – Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της
Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν
καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την ανοδική τάση να
υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος αναµένονται νέες
εκδόσεις οµολόγων σε όλες
τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών
οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”
Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance – National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel – Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
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επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A., χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια
που συνάντησε η ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το
κόστος χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και
λύσεις υψηλής
προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor αποφάσισε να
επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του κόστους και να
εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής ποιότητας
προϊόντα.
Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές απέναντι στις
µεγαλύτερες εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO – Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας
µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της ανάπτυξης
νέων αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν την προσοχή
διεθνών
επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής τους
επέκτασης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου για την οικονοµία.”
H κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos, ανέφερε πως η MYTILINEOS
είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε περισσότερες
από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ωφελήσει σηµαντικά
την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι παραµένει
προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη οργανωτική δοµή
που θα διασφαλίζει τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του
Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει η εταιρία τη
λειτουργία της στις απαιτήσεις και τις
προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
H Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να
διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως η πιο ελκυστική
επιχειρηµατική και επενδυτική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη στον τοµέα του τουρισµού.
Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν µε την υλοποιούµενη
εθνική τουριστική πολιτική από το 2015 και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού
πάνω από 35% µε συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά
όλων των εποχών, µε διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατοµµύρια, σχεδόν 2 δις. ευρώ επιπλέον
τουριστικά έσοδα σε σχέση µε το 2017 και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Τόνισε επίσης ότι το
επιχειρηµατικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο φιλικό και ελκυστικό, µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων για την
απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την µείωση της γραφειοκρατίας, fast-track διαδικασίες, και διευκόλυνση
των επενδυτών σε όλα τα στάδια, µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσής τους.
Ο κ. Δηµήτρης Ανδριόπουλος, CEO – Dimand S.A., τόνισε: “Η κρίση στην Ελληνική αγορά ακινήτων ξεκίνησε
το 2008 και είχε ως συνέπεια την έως και 60% υποτίµηση των αξιών και την κατά 75% µείωση της
επενδυτικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του κλάδου,
µε τους συµµετέχοντες να αντιµετωπίζουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Η σταθεροποίηση ξεκίνησε το 2017 και το 2018 είχαµε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, κυρίως στον
ξενοδοχειακό κλάδο και την αγορά φιλοξενίας. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη επανέρχεται και ότι οι παίκτες
που θα προσαρµοστούν στη δυναµική της αγοράς, ήτοι στην αειφορία και αποδοτικότητα, θα είναι αυτοί
που θα αδράξουν τις ευκαιρίες και θα οδηγήσουν το µέλλον. Η Ελληνική αγορά ακινήτων είναι πλέον µόνο
για τους επαγγελµατίες.”
Ο κ. Γιώργος Χρυσικός CEO – Grivalia Properties, τόνισε: “Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και ανάµεσα στους 15 πιο ισχυρούς οργανισµούς
του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά
ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και
την κοινότητά µας. Ο θεµελιώδης στόχος µας να δηµιουργήσουµε αξία για τους µετόχους µας και να
επιτύχουµε υπεραποδόσεις έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις φορολογικές αλλαγές του 2016 στις ελληνικές
ΑΕΕΑΠ. Ως εκ τούτου, προτείνουµε στους µετόχους µας µια µεταρρυθµιστική ένωση δυνάµεων µε τη
Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία εντός του 2019 της πιο υγιούς ελληνικής τράπεζας µε εκτιµώµενο ROE
υψηλότερο του 10%, µε ισχυρή βιώσιµη κερδοφορία σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή σε µία ανεξάρτητη
εταιρεία ειδικού σκοπού µε περισσότερα από € 1 δισ. ευρώ οµολογιών, χωρίς να απεµπολούµε τις
εκτιµώµενες υπεραξίες του χαρτοφυλακίου µας που θα εµπλουτιστεί µε νέες επενδύσεις σε ακίνητα
πρώτης κατηγορίας.”
O κος. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, σηµείωσε
ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες συναλλαγές στην ελληνική κτηµαταγορά, που ενισχύονται και από
τις πρώτες διαθέσεις ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά αφορούν κυρίως σε συγκεκριµένα ακίνητα,
εµπορικά, µε
αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά (investment grade). Οι ξένοι επενδυτές, κυρίως τα µεγαλύτερα funds,
δείχνουν ενισχυµένο ενδιαφέρον αλλά κατά κύριο λόγο µε έµµεσο τρόπο, επενδύοντας κυρίως σε NPLs και
όχι άµεσα σε real estate. Μεγαλύτερη δραστηριότητα φαίνεται να υπάρχει σχέση µε τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ,
τόσο ως επενδυτές οι ίδιες όσο και ως αντικείµενο επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους
επενδυτές και βαίνει αυξανόµενος ο αριθµός τους. Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται βεβαίως στον
χώρο του τουρισµού (hospitality), όχι µόνο σε resorts αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης. Στον τοµέα του
hospitality δραστηριοποιούνται και αρκετοί µικρότεροι ξένοι επενδυτές επιλέγοντας συνήθως ακίνητα για
Airbnb χρήση ή την ανάπλαση µικρών παλαιών κτηρίων σε boutique hotels στην Αθήνα, συνεπεία του ότι
πλέον έχει καθιερωθεί ως city destination.
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of
the BoD – Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέφερε: “Οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν
σηµαντικές προκλήσεις όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες
µε χαµηλό κόστος συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Έχοντας
ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µε όφελος
400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα
υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο τοποθεσία τους και
αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου. Υλοποιούµε έργα
ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού,
επενδύουµε στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και
επεκτείνουµε τις δραστηριότητες διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων.”
Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών – Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε, τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
στρατηγικού µας σχεδίου για την επόµενη δεκαετία που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των εκποµπών
διοξειδίου
του άνθρακα. Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η
ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές
ευκαιρίες.
Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση
από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι να αναπτύξουµε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600 MW
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µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα. Τον
Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας
δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.

Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την
αειφόρο και χωρίς
Αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Ο κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner – EOS Capital Partners
στην οµιλία του τόνισε: “Είναι προφανές ότι η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
ανάκαµψη. Το πρόγραµµα Equifund ήρθε να βοηθήσει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ, καθώς το 99% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ΜΜΕ, που χρειάζονται €15 δις την επόµενη τριετία (50% σε ίδια κεφάλαια
και 50% σε δάνεια). Το EOS Fund θα επενδύσει €120 εκ. (50% από ιδιώτες και 50% από EIF, EIB και
χρήµατα του
Ελληνικού Δηµοσίου), µε µέση επένδυση γύρω στα €10 εκ., σε MME µε αναπτυξιακή στρατηγική εντός και
εκτός Ελλάδος. Έχουµε εντοπίσει τουλάχιστον 500 εταιρείες που µέσα στην κρίση αναπτύχθηκαν
σηµαντικά,αποδεικνύοντας προσαρµοστικότητα και αντοχή, εταιρείες που θα αποτελέσουν την απαρχή
της αναγέννησης
της επιχειρηµατικότητας στη χώρα.”
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κατά την εισαγωγή του, τόνισε: “Η
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να συµφωνηθεί ένα σαφές σχέδιο για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µε την πλήρη στήριξη των ECB και SSM. Η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εστιάσουν και στις άλλες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν. Πρώτον, να συνεχίζουν να προετοιµάζονται για ένα µέλλον που θα βασίζεται στην
τεχνολογία και την καινοτοµία, και, δεύτερον, να αντιµετωπίσουν το brain drain µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
προσελκύουν τοκατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσει να έχουν ουσιαστικό ρόλο”.
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Ο κ. Αρτέµης Θεοδωρίδης, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management, Alpha Bank,
δήλωσε:
«Σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην κατεύθυνση της µειώσεως των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων των Ελληνικών Τραπεζών, η οποία οφείλεται κυρίως στο βελτιωµένο νοµικό πλαίσιο, στις
αναδιαρθρώσεις και στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Αποµένουν ακόµα πολλά να γίνουν για να επιτευχθούν
οι φιλόδοξοι στόχοι καιµία συστηµική λύση θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Ελληνικές
Τράπεζες συνεχίζουν να παράγουν έσοδα προ-προβλέψεων αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς, βλέποντας
ταυτόχρονα την ρευστότητα τους να
βελτιώνεται αισθητά. Οι προκλήσεις βρίσκονται µπροστά µας µε την µορφή της πολιτικής αβεβαιότητας
και της αναταραχής στην Ευρωζώνη».
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Chief Executive Officer – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέφερε: “Οι οικονοµικές
συνθήκες στην Ελλάδα σηµείωσαν περαιτέρω βελτίωση το 2018, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος
επιτήρησης,
συντέλεσε στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας. Η αγορά εργασίας
συνέχισε να βελτιώνεται και οι τιµές των οικιστικών ακινήτων να ανακάµπτουν, λόγω της ζήτησης που
σχετίζεται
µε τον τουρισµό. Αξιοποιώντας τα οικονοµικά θεµελιώδη µεγέθη της χώρας, οι συστηµικές τράπεζες
κατόρθωσαν να µειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα, διατηρώντας το απόθεµα
κεφαλαίων τους και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητάς τους ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για
δάνεια προς
επιχειρήσεις. Η αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τα
οργανικά τους έσοδα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε επιπλέον πρωτοβουλίες περιστολής
λειτουργικών εξόδων, καθώς και την αποκλιµάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, θα συντελέσει
αποφασιστικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών τραπεζών.”
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer – Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ανέφερε: “Η ολοκλήρωση του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής δηµιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία.
Η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ενισχυόµενη διεθνή εµπιστοσύνη, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και
την
αυξανόµενη οικονοµική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Ευκαιρίες αναδεικνύονται
από την αναδιάρθρωση και ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσω της τόνωσης της παραγωγικότητας, της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για την έναρξη
ενός νέου κύκλου βιώσιµης ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι ισχυρότερο µετά από σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης,
αναδιάρθρωσης και αποµόχλευσης. Τόσο η ρευστότητα όσο και η χρηµατοδότηση έχουν βελτιωθεί
σηµαντικά, ενώ οι καταθέσεις αυξάνονται σταδιακά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις
προσπάθειές τους για τη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων και επικεντρώνονται στις
διατηρήσιµες αποδόσεις κερδοφορίας.
Παρόλα αυτά, η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων παραµένει η σηµαντικότερη πρόκληση
για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύεται να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας ενεργά την οικονοµική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια µέσω
της παροχής εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους περίπου
5.2 εκατ. πελάτες της.”

Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking – Alpha
Bank, τόνισε: “Τον τελευταίο χρόνο έχουµε βιώσει πρόοδο στην µείωση των NPEs στις συστηµικές
τράπεζες µε το ύψος των NPEs πλέον να είναι κάτω των 90 δις. Ευρώ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο της
συντελεσθείσας προόδου, όµως, είναι οι αλλαγές στο µείγµα λύσεων και διαθεσίµων εργαλείων µε τις
λύσεις αγοράς –όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίων και αναθέσεις σε servicers- να κερδίζουν έδαφος στους
συντελεστές µειώσεως.
Ο εκσυγχρονισµός του Νοµικού Συστήµατος στην Ελλάδα έχει επιτρέψει πλέον την επανέναρξη των
πλειστηριασµών το 2018 και την λειτουργία των servicers. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε θέση εντός
του 2018 να προχωρήσουν σε σηµαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξασφαλισµένων δανείων µε
ολοκληρωµένες
συναλλαγές άνω των 2 δις και σε καλές αποτιµήσεις. Σηµειώνεται ότι πλέον έχουν πραγµατοποιηθεί
συναλλαγές πωλήσεων χαρτοφυλακίων άνω των 10 δις.
Το τοπίο το 2019 θα γίνει ακόµα πιο απαιτητικό. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων για το APS και την
πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος αναµένεται να επηρεάσουν τα Σχέδια για Μείωση των NPEs και να
οδηγήσουν σεεπιταχυνόµενη µείωση του δείκτη NPE το 2021.”

http://energy2day.gr/
Publication date: 16/12/2018 16:58
Alexa ranking (Greece): 0
http://energy2day.gr/?p=2059

Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς,
είναι ικανοποιηµένος από την πρόοδο που έχει καταγραφεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τον
τελευταίο χρόνο. «Στην Τράπεζα Πειραιώς, επιτύχαµε µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων (ΝPEs) άνωτων 5 δισ.ευρώ τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα. Οι υψηλές προβλέψεις της τάξης
των 4,5 δισ.ευρώ που ελήφθησαν από την Τράπεζα τα τελευταία επτά τρίµηνα και οι σηµαντικές
διαγραφές που πραγµατοποιήθηκαν, έχουν θέσει τις βάσεις για να συνεχίσουµε µε επιτυχία την υλοποίηση
του σχεδίου µείωσης των NPEs κατά
ακόµη 15 δισ.ευρώ την επόµενη τριετία. Επίσης, µέσω των λύσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που
προσφέρουµεκαι ανήλθαν σε 8 δισ.ευρώ το 2018, συµβάλλουµε στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
µπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τον τραπεζικό τοµέα στην προσπάθεια να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα».
Το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό
Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of
State, που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα
Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο
του 2018.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Ο κ. Πάλµερ στην οµιλία του τόνισε η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες Πολιτείες,
καθώς επιδιώκουν να οικοδοµήσουν σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή. Επιπλέον,
χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας
εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια
ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους
όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουν αυτές τις χώρες
αγκυροβοληµένες στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς
. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό
εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή
εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Πάλµερ.
Σχετικά µε την αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως
παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το
“2018 Hellenic Capital Link Leadership Award” στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της MYTILINEOS, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας.

Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.
Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ.
Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John
Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο
του
ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., ενώ το 2017
απονεµήθηκε στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του κ. Ευάγγελου
Μυτιληναίου σε έναν από τους πιο επιτυχηµένους Ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους, µε παρουσία σε
πολλές χώρες. Παράλληλα, ο Όµιλος έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει
προσελκύσει σηµαντικά κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές, συµβάλλοντας όχι µόνο στην ενίσχυση της
Ελληνικής οικονοµίας αλλά και στην έµπρακτη και αποτελεσµατική προώθηση της Ελλάδος σαν επενδυτικό
και επιχειρηµατικό προορισµό.»
Ο κ. Μπορνόζης είπε επίσης ότι: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπό την ηγεσία του
κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, µε τους ανθρώπους της ενωµένους και σκληρά εργαζόµενους, είναι µια
δυνατή εταιρεία, ικανή να δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά στο διεθνές εµπόριο, και κουβαλά την
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ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.

Στην οµιλία που εκφώνησε από τη Νέα Υόρκη παραλαµβάνοντας το Hellenic Capital Link Leadership Award
2018, για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προέβη σε µια διεισδυτική ανάλυση του παγκόσµιου
οικονοµικού τοπίου και των προκλήσεων της εποχής µας. Μετά από µία γλαφυρή περιγραφή της νέας
παγκόσµιας τάξης πραγµάτων, που καθορίζεται από την κυριαρχία τεχνολογιών αιχµής και τους κινδύνους
των εµπορικών πολέµων, εστίασε στη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας στον Κόσµο. Συγκεκριµένα, ανέπτυξε
τα βήµατα εκείνα που η Ελλάδα καλείται να ακολουθήσει, τόσο γεωπολιτικά όσο και οικονοµικά,
προκειµένου να ανακτήσει τη διεθνή εµπιστοσύνη και να συσφίξει τις στρατηγικές της σχέσεις ως βασικό
και αναπόσπαστο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Την εκδήλωση τίµησαν µε τη συµµετοχή τους: Η Υπουργός Τουρισµού, κα. Έλεν
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“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018
στη Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000
συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείo.
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Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για
την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:

Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων :
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία
του φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
επέτειος
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διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ο κ. Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: «A New Era of Opportunity for Greece»
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες
για τα επόµενα χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας
πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου
οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η
τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία
και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.
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Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI ανεβαίνει
σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν
συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των
δυσκολιών του παρελθόντος συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες,
η
Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link».
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η Ελλάδα κατάφερε το 2016 να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική
πορεία της χώρας, καθώς για πολλά χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα, όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει
κανονικά τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που παραµένουν
µπροστά της.
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων
και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε το κόστος
κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών
µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι για όλους και
αναµφίβολα όχι
ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη τους. Ωστόσο,
αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την ποιότητα, προς ισχυρές
οµάδες διοίκησης και υγιή
επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και
προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και
προσεκτικοί”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking – Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της
Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν
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καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την ανοδική τάση να
υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος αναµένονται νέες
εκδόσεις οµολόγων σε όλες
τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών
οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”
Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance – National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel – Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A., χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια
που συνάντησε η ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το
κόστος χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και
λύσεις υψηλής
προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor αποφάσισε να
επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του κόστους και να
εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής ποιότητας
προϊόντα.
Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές απέναντι στις
µεγαλύτερες εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO – Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας
µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της ανάπτυξης
νέων αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν την προσοχή
διεθνών
επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής τους
επέκτασης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου για την οικονοµία.”
H κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos, ανέφερε πως η MYTILINEOS
είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε περισσότερες
από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ωφελήσει σηµαντικά
την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι παραµένει
προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη οργανωτική δοµή
που θα διασφαλίζει τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του
Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει η εταιρία τη
λειτουργία της στις απαιτήσεις και τις
προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
H Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να
διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως η πιο ελκυστική
επιχειρηµατική και επενδυτική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη στον τοµέα του τουρισµού.
Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν µε την υλοποιούµενη
εθνική τουριστική πολιτική από το 2015 και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού
πάνω από 35% µε συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά
όλων των εποχών, µε διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατοµµύρια, σχεδόν 2 δις. ευρώ επιπλέον
τουριστικά έσοδα σε σχέση µε το 2017 και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Τόνισε επίσης ότι το
επιχειρηµατικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο φιλικό και ελκυστικό, µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων για την
απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την µείωση της γραφειοκρατίας, fast-track διαδικασίες, και διευκόλυνση
των επενδυτών σε όλα τα στάδια, µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσής τους.
Ο κ. Δηµήτρης Ανδριόπουλος, CEO – Dimand S.A., τόνισε: “Η κρίση στην Ελληνική αγορά ακινήτων ξεκίνησε
το 2008 και είχε ως συνέπεια την έως και 60% υποτίµηση των αξιών και την κατά 75% µείωση της
επενδυτικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του κλάδου,
µε τους συµµετέχοντες να αντιµετωπίζουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Η σταθεροποίηση ξεκίνησε το 2017 και το 2018 είχαµε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, κυρίως στον
ξενοδοχειακό κλάδο και την αγορά φιλοξενίας. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη επανέρχεται και ότι οι παίκτες
που θα προσαρµοστούν στη δυναµική της αγοράς, ήτοι στην αειφορία και αποδοτικότητα, θα είναι αυτοί
που θα αδράξουν τις ευκαιρίες και θα οδηγήσουν το µέλλον. Η Ελληνική αγορά ακινήτων είναι πλέον µόνο
για τους επαγγελµατίες.”
Ο κ. Γιώργος Χρυσικός CEO – Grivalia Properties, τόνισε: “Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και ανάµεσα στους 15 πιο ισχυρούς οργανισµούς
του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά
ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και
την κοινότητά µας. Ο θεµελιώδης στόχος µας να δηµιουργήσουµε αξία για τους µετόχους µας και να
επιτύχουµε υπεραποδόσεις έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις φορολογικές αλλαγές του 2016 στις ελληνικές
ΑΕΕΑΠ. Ως εκ τούτου, προτείνουµε στους µετόχους µας µια µεταρρυθµιστική ένωση δυνάµεων µε τη
Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία εντός του 2019 της πιο υγιούς ελληνικής τράπεζας µε εκτιµώµενο ROE
υψηλότερο του 10%, µε ισχυρή βιώσιµη κερδοφορία σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή σε µία ανεξάρτητη
εταιρεία ειδικού σκοπού µε περισσότερα από € 1 δισ. ευρώ οµολογιών, χωρίς να απεµπολούµε τις
εκτιµώµενες υπεραξίες του χαρτοφυλακίου µας που θα εµπλουτιστεί µε νέες επενδύσεις σε ακίνητα
πρώτης κατηγορίας.”
O κος. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, σηµείωσε
ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες συναλλαγές στην ελληνική κτηµαταγορά, που ενισχύονται και από
τις πρώτες διαθέσεις ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά αφορούν κυρίως σε συγκεκριµένα ακίνητα,
εµπορικά, µε
αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά (investment grade). Οι ξένοι επενδυτές, κυρίως τα µεγαλύτερα funds,
δείχνουν ενισχυµένο ενδιαφέρον αλλά κατά κύριο λόγο µε έµµεσο τρόπο, επενδύοντας κυρίως σε NPLs και
όχι άµεσα σε real estate. Μεγαλύτερη δραστηριότητα φαίνεται να υπάρχει σχέση µε τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ,
τόσο ως επενδυτές οι ίδιες όσο και ως αντικείµενο επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους
επενδυτές και βαίνει αυξανόµενος ο αριθµός τους. Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται βεβαίως στον
χώρο του τουρισµού (hospitality), όχι µόνο σε resorts αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης. Στον τοµέα του
hospitality δραστηριοποιούνται και αρκετοί µικρότεροι ξένοι επενδυτές επιλέγοντας συνήθως ακίνητα για
Airbnb χρήση ή την ανάπλαση µικρών παλαιών κτηρίων σε boutique hotels στην Αθήνα, συνεπεία του ότι
πλέον έχει καθιερωθεί ως city destination.
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of
the BoD – Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέφερε: “Οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν
σηµαντικές προκλήσεις όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες
µε χαµηλό κόστος συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Έχοντας
ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µε όφελος
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400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα
υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο τοποθεσία τους και
αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου. Υλοποιούµε έργα
ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού,
επενδύουµε στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και
επεκτείνουµε τις δραστηριότητες διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων.”
Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών – Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε, τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
στρατηγικού µας σχεδίου για την επόµενη δεκαετία που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των εκποµπών
διοξειδίου
του άνθρακα. Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η
ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές
ευκαιρίες.
Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση
από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι να αναπτύξουµε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600 MW
µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα. Τον
Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας
δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.

Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την
αειφόρο και χωρίς
Αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Ο κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner – EOS Capital Partners
στην οµιλία του τόνισε: “Είναι προφανές ότι η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
ανάκαµψη. Το πρόγραµµα Equifund ήρθε να βοηθήσει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ, καθώς το 99% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ΜΜΕ, που χρειάζονται €15 δις την επόµενη τριετία (50% σε ίδια κεφάλαια
και 50% σε δάνεια). Το EOS Fund θα επενδύσει €120 εκ. (50% από ιδιώτες και 50% από EIF, EIB και
χρήµατα του
Ελληνικού Δηµοσίου), µε µέση επένδυση γύρω στα €10 εκ., σε MME µε αναπτυξιακή στρατηγική εντός και
εκτός Ελλάδος. Έχουµε εντοπίσει τουλάχιστον 500 εταιρείες που µέσα στην κρίση αναπτύχθηκαν
σηµαντικά,αποδεικνύοντας προσαρµοστικότητα και αντοχή, εταιρείες που θα αποτελέσουν την απαρχή
της αναγέννησης
της επιχειρηµατικότητας στη χώρα.”
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κατά την εισαγωγή του, τόνισε: “Η
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να συµφωνηθεί ένα σαφές σχέδιο για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µε την πλήρη στήριξη των ECB και SSM. Η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εστιάσουν και στις άλλες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν. Πρώτον, να συνεχίζουν να προετοιµάζονται για ένα µέλλον που θα βασίζεται στην
τεχνολογία και την καινοτοµία, και, δεύτερον, να αντιµετωπίσουν το brain drain µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
προσελκύουν τοκατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσει να έχουν ουσιαστικό ρόλο”.
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Ο κ. Αρτέµης Θεοδωρίδης, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management, Alpha Bank,
δήλωσε:
«Σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην κατεύθυνση της µειώσεως των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων των Ελληνικών Τραπεζών, η οποία οφείλεται κυρίως στο βελτιωµένο νοµικό πλαίσιο, στις
αναδιαρθρώσεις και στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Αποµένουν ακόµα πολλά να γίνουν για να επιτευχθούν
οι φιλόδοξοι στόχοι καιµία συστηµική λύση θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Ελληνικές
Τράπεζες συνεχίζουν να παράγουν έσοδα προ-προβλέψεων αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς, βλέποντας
ταυτόχρονα την ρευστότητα τους να
βελτιώνεται αισθητά. Οι προκλήσεις βρίσκονται µπροστά µας µε την µορφή της πολιτικής αβεβαιότητας
και της αναταραχής στην Ευρωζώνη».
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Chief Executive Officer – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέφερε: “Οι οικονοµικές
συνθήκες στην Ελλάδα σηµείωσαν περαιτέρω βελτίωση το 2018, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος
επιτήρησης,
συντέλεσε στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας. Η αγορά εργασίας
συνέχισε να βελτιώνεται και οι τιµές των οικιστικών ακινήτων να ανακάµπτουν, λόγω της ζήτησης που
σχετίζεται
µε τον τουρισµό. Αξιοποιώντας τα οικονοµικά θεµελιώδη µεγέθη της χώρας, οι συστηµικές τράπεζες
κατόρθωσαν να µειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα, διατηρώντας το απόθεµα
κεφαλαίων τους και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητάς τους ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για
δάνεια προς
επιχειρήσεις. Η αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τα
οργανικά τους έσοδα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε επιπλέον πρωτοβουλίες περιστολής
λειτουργικών εξόδων, καθώς και την αποκλιµάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, θα συντελέσει
αποφασιστικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών τραπεζών.”
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer – Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ανέφερε: “Η ολοκλήρωση του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής δηµιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία.
Η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ενισχυόµενη διεθνή εµπιστοσύνη, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και
την
αυξανόµενη οικονοµική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Ευκαιρίες αναδεικνύονται
από την αναδιάρθρωση και ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσω της τόνωσης της παραγωγικότητας, της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για την έναρξη
ενός νέου κύκλου βιώσιµης ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι ισχυρότερο µετά από σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης,
αναδιάρθρωσης και αποµόχλευσης. Τόσο η ρευστότητα όσο και η χρηµατοδότηση έχουν βελτιωθεί
σηµαντικά, ενώ οι καταθέσεις αυξάνονται σταδιακά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις
προσπάθειές τους για τη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων και επικεντρώνονται στις
διατηρήσιµες αποδόσεις κερδοφορίας.
Παρόλα αυτά, η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων παραµένει η σηµαντικότερη πρόκληση
για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύεται να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας ενεργά την οικονοµική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια µέσω
της παροχής εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους περίπου
5.2 εκατ. πελάτες της.”

https://www.dexia.gr/
Publication date: 16/12/2018 16:58
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.dexia.gr/?p=5918

Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking – Alpha
Bank, τόνισε: “Τον τελευταίο χρόνο έχουµε βιώσει πρόοδο στην µείωση των NPEs στις συστηµικές
τράπεζες µε το ύψος των NPEs πλέον να είναι κάτω των 90 δις. Ευρώ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο της
συντελεσθείσας προόδου, όµως, είναι οι αλλαγές στο µείγµα λύσεων και διαθεσίµων εργαλείων µε τις
λύσεις αγοράς –όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίων και αναθέσεις σε servicers- να κερδίζουν έδαφος στους
συντελεστές µειώσεως.
Ο εκσυγχρονισµός του Νοµικού Συστήµατος στην Ελλάδα έχει επιτρέψει πλέον την επανέναρξη των
πλειστηριασµών το 2018 και την λειτουργία των servicers. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε θέση εντός
του 2018 να προχωρήσουν σε σηµαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξασφαλισµένων δανείων µε
ολοκληρωµένες
συναλλαγές άνω των 2 δις και σε καλές αποτιµήσεις. Σηµειώνεται ότι πλέον έχουν πραγµατοποιηθεί
συναλλαγές πωλήσεων χαρτοφυλακίων άνω των 10 δις.
Το τοπίο το 2019 θα γίνει ακόµα πιο απαιτητικό. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων για το APS και την
πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος αναµένεται να επηρεάσουν τα Σχέδια για Μείωση των NPEs και να
οδηγήσουν σεεπιταχυνόµενη µείωση του δείκτη NPE το 2021.”
Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς,
είναι ικανοποιηµένος από την πρόοδο που έχει καταγραφεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τον
τελευταίο χρόνο. «Στην Τράπεζα Πειραιώς, επιτύχαµε µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων (ΝPEs) άνωτων 5 δισ.ευρώ τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα. Οι υψηλές προβλέψεις της τάξης
των 4,5 δισ.ευρώ που ελήφθησαν από την Τράπεζα τα τελευταία επτά τρίµηνα και οι σηµαντικές
διαγραφές που πραγµατοποιήθηκαν, έχουν θέσει τις βάσεις για να συνεχίσουµε µε επιτυχία την υλοποίηση
του σχεδίου µείωσης των NPEs κατά
ακόµη 15 δισ.ευρώ την επόµενη τριετία. Επίσης, µέσω των λύσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που
προσφέρουµεκαι ανήλθαν σε 8 δισ.ευρώ το 2018, συµβάλλουµε στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
µπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τον τραπεζικό τοµέα στην προσπάθεια να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα».
Το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό
Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of
State, που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα
Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο
του 2018.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Ο κ. Πάλµερ στην οµιλία του τόνισε η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες Πολιτείες,
καθώς επιδιώκουν να οικοδοµήσουν σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή. Επιπλέον,
χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας
εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια
ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους
όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουν αυτές τις χώρες
αγκυροβοληµένες στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς
. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό
εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή
εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Πάλµερ.
Σχετικά µε την αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως
παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το
“2018 Hellenic Capital Link Leadership Award” στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της MYTILINEOS, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας.

Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.

https://www.dexia.gr/
Publication date: 16/12/2018 16:58
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.dexia.gr/?p=5918

Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ.
Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John
Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο
του
ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., ενώ το 2017
απονεµήθηκε στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του κ. Ευάγγελου
Μυτιληναίου σε έναν από τους πιο επιτυχηµένους Ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους, µε παρουσία σε
πολλές χώρες. Παράλληλα, ο Όµιλος έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει
προσελκύσει σηµαντικά κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές, συµβάλλοντας όχι µόνο στην ενίσχυση της
Ελληνικής οικονοµίας αλλά και στην έµπρακτη και αποτελεσµατική προώθηση της Ελλάδος σαν επενδυτικό
και επιχειρηµατικό προορισµό.»
Ο κ. Μπορνόζης είπε επίσης ότι: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπό την ηγεσία του
κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, µε τους ανθρώπους της ενωµένους και σκληρά εργαζόµενους, είναι µια
δυνατή εταιρεία, ικανή να δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά στο διεθνές εµπόριο, και κουβαλά την
ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.

Στην οµιλία που εκφώνησε από τη Νέα Υόρκη παραλαµβάνοντας το Hellenic Capital Link Leadership Award
2018, για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προέβη σε µια διεισδυτική ανάλυση του παγκόσµιου
οικονοµικού τοπίου και των προκλήσεων της εποχής µας. Μετά από µία γλαφυρή περιγραφή της νέας
παγκόσµιας τάξης πραγµάτων, που καθορίζεται από την κυριαρχία τεχνολογιών αιχµής και τους κινδύνους
των εµπορικών πολέµων, εστίασε στη θέση και τον ρόλο της Ελλάδας στον Κόσµο. Συγκεκριµένα, ανέπτυξε
τα βήµατα εκείνα π
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“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018
στη Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000
συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείo.
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Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για
την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:

Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων :
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία
του φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
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επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ο κ. Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: «A New Era of Opportunity for Greece»
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες
για τα επόµενα χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας
πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου
οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η
τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία
και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.
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Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI ανεβαίνει
σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν
συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των
δυσκολιών του παρελθόντος συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες,
η
Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link».
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η Ελλάδα κατάφερε το 2016 να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική
πορεία της χώρας, καθώς για πολλά χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα, όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει
κανονικά τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που παραµένουν
µπροστά της.
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων
και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε το κόστος
κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών
µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι για όλους και
αναµφίβολα όχι
ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη τους. Ωστόσο,
αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την ποιότητα, προς ισχυρές
οµάδες διοίκησης και υγιή
επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και
προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και
προσεκτικοί”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking – Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της
Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
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Τραπεζών εµφάνισαν
καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την ανοδική τάση να
υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος αναµένονται νέες
εκδόσεις οµολόγων σε όλες
τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών
οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”
Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance – National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel – Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A., χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια
που συνάντησε η ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το
κόστος χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και
λύσεις υψηλής
προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor αποφάσισε να
επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του κόστους και να
εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής ποιότητας
προϊόντα.
Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές απέναντι στις
µεγαλύτερες εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO – Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας
µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της ανάπτυξης
νέων αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν την προσοχή
διεθνών
επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής τους
επέκτασης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου για την οικονοµία.”
H κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos, ανέφερε πως η MYTILINEOS
είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε περισσότερες
από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ωφελήσει σηµαντικά
την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι παραµένει
προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη οργανωτική δοµή
που θα διασφαλίζει τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του
Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει η εταιρία τη
λειτουργία της στις απαιτήσεις και τις
προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
H Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να
διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως η πιο ελκυστική
επιχειρηµατική και επενδυτική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη στον τοµέα του τουρισµού.
Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν µε την υλοποιούµενη
εθνική τουριστική πολιτική από το 2015 και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού
πάνω από 35% µε συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά
όλων των εποχών, µε διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατοµµύρια, σχεδόν 2 δις. ευρώ επιπλέον
τουριστικά έσοδα σε σχέση µε το 2017 και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Τόνισε επίσης ότι το
επιχειρηµατικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο φιλικό και ελκυστικό, µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων για την
απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την µείωση της γραφειοκρατίας, fast-track διαδικασίες, και διευκόλυνση
των επενδυτών σε όλα τα στάδια, µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσής τους.
Ο κ. Δηµήτρης Ανδριόπουλος, CEO – Dimand S.A., τόνισε: “Η κρίση στην Ελληνική αγορά ακινήτων ξεκίνησε
το 2008 και είχε ως συνέπεια την έως και 60% υποτίµηση των αξιών και την κατά 75% µείωση της
επενδυτικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του κλάδου,
µε τους συµµετέχοντες να αντιµετωπίζουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Η σταθεροποίηση ξεκίνησε το 2017 και το 2018 είχαµε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, κυρίως στον
ξενοδοχειακό κλάδο και την αγορά φιλοξενίας. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη επανέρχεται και ότι οι παίκτες
που θα προσαρµοστούν στη δυναµική της αγοράς, ήτοι στην αειφορία και αποδοτικότητα, θα είναι αυτοί
που θα αδράξουν τις ευκαιρίες και θα οδηγήσουν το µέλλον. Η Ελληνική αγορά ακινήτων είναι πλέον µόνο
για τους επαγγελµατίες.”
Ο κ. Γιώργος Χρυσικός CEO – Grivalia Properties, τόνισε: “Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και ανάµεσα στους 15 πιο ισχυρούς οργανισµούς
του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά
ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και
την κοινότητά µας. Ο θεµελιώδης στόχος µας να δηµιουργήσουµε αξία για τους µετόχους µας και να
επιτύχουµε υπεραποδόσεις έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις φορολογικές αλλαγές του 2016 στις ελληνικές
ΑΕΕΑΠ. Ως εκ τούτου, προτείνουµε στους µετόχους µας µια µεταρρυθµιστική ένωση δυνάµεων µε τη
Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία εντός του 2019 της πιο υγιούς ελληνικής τράπεζας µε εκτιµώµενο ROE
υψηλότερο του 10%, µε ισχυρή βιώσιµη κερδοφορία σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή σε µία ανεξάρτητη
εταιρεία ειδικού σκοπού µε περισσότερα από € 1 δισ. ευρώ οµολογιών, χωρίς να απεµπολούµε τις
εκτιµώµενες υπεραξίες του χαρτοφυλακίου µας που θα εµπλουτιστεί µε νέες επενδύσεις σε ακίνητα
πρώτης κατηγορίας.”
O κος. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, σηµείωσε
ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες συναλλαγές στην ελληνική κτηµαταγορά, που ενισχύονται και από
τις πρώτες διαθέσεις ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά αφορούν κυρίως σε συγκεκριµένα ακίνητα,
εµπορικά, µε
αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά (investment grade). Οι ξένοι επενδυτές, κυρίως τα µεγαλύτερα funds,
δείχνουν ενισχυµένο ενδιαφέρον αλλά κατά κύριο λόγο µε έµµεσο τρόπο, επενδύοντας κυρίως σε NPLs και
όχι άµεσα σε real estate. Μεγαλύτερη δραστηριότητα φαίνεται να υπάρχει σχέση µε τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ,
τόσο ως επενδυτές οι ίδιες όσο και ως αντικείµενο επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους
επενδυτές και βαίνει αυξανόµενος ο αριθµός τους. Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται βεβαίως στον
χώρο του τουρισµού (hospitality), όχι µόνο σε resorts αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης. Στον τοµέα του
hospitality δραστηριοποιούνται και αρκετοί µικρότεροι ξένοι επενδυτές επιλέγοντας συνήθως ακίνητα για
Airbnb χρήση ή την ανάπλαση µικρών παλαιών κτηρίων σε boutique hotels στην Αθήνα, συνεπεία του ότι
πλέον έχει καθιερωθεί ως city destination.
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of
the BoD – Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέφερε: “Οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν
σηµαντικές προκλήσεις όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες
µε χαµηλό κόστος συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Έχοντας
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ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µε όφελος
400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα
υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο τοποθεσία τους και
αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου. Υλοποιούµε έργα
ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού,
επενδύουµε στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και
επεκτείνουµε τις δραστηριότητες διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων.”
Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών – Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε, τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
στρατηγικού µας σχεδίου για την επόµενη δεκαετία που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των εκποµπών
διοξειδίου
του άνθρακα. Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η
ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές
ευκαιρίες.
Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση
από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι να αναπτύξουµε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600 MW
µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα. Τον
Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας
δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.

Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την
αειφόρο και χωρίς
Αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Ο κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner – EOS Capital Partners
στην οµιλία του τόνισε: “Είναι προφανές ότι η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
ανάκαµψη. Το πρόγραµµα Equifund ήρθε να βοηθήσει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ, καθώς το 99% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ΜΜΕ, που χρειάζονται €15 δις την επόµενη τριετία (50% σε ίδια κεφάλαια
και 50% σε δάνεια). Το EOS Fund θα επενδύσει €120 εκ. (50% από ιδιώτες και 50% από EIF, EIB και
χρήµατα του
Ελληνικού Δηµοσίου), µε µέση επένδυση γύρω στα €10 εκ., σε MME µε αναπτυξιακή στρατηγική εντός και
εκτός Ελλάδος. Έχουµε εντοπίσει τουλάχιστον 500 εταιρείες που µέσα στην κρίση αναπτύχθηκαν
σηµαντικά,αποδεικνύοντας προσαρµοστικότητα και αντοχή, εταιρείες που θα αποτελέσουν την απαρχή
της αναγέννησης
της επιχειρηµατικότητας στη χώρα.”
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κατά την εισαγωγή του, τόνισε: “Η
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να συµφωνηθεί ένα σαφές σχέδιο για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µε την πλήρη στήριξη των ECB και SSM. Η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εστιάσουν και στις άλλες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν. Πρώτον, να συνεχίζουν να προετοιµάζονται για ένα µέλλον που θα βασίζεται στην
τεχνολογία και την καινοτοµία, και, δεύτερον, να αντιµετωπίσουν το brain drain µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
προσελκύουν τοκατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσει να έχουν ουσιαστικό ρόλο”.
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Ο κ. Αρτέµης Θεοδωρίδης, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management, Alpha Bank,
δήλωσε:
«Σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην κατεύθυνση της µειώσεως των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων των Ελληνικών Τραπεζών, η οποία οφείλεται κυρίως στο βελτιωµένο νοµικό πλαίσιο, στις
αναδιαρθρώσεις και στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Αποµένουν ακόµα πολλά να γίνουν για να επιτευχθούν
οι φιλόδοξοι στόχοι καιµία συστηµική λύση θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Ελληνικές
Τράπεζες συνεχίζουν να παράγουν έσοδα προ-προβλέψεων αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς, βλέποντας
ταυτόχρονα την ρευστότητα τους να
βελτιώνεται αισθητά. Οι προκλήσεις βρίσκονται µπροστά µας µε την µορφή της πολιτικής αβεβαιότητας
και της αναταραχής στην Ευρωζώνη».
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Chief Executive Officer – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέφερε: “Οι οικονοµικές
συνθήκες στην Ελλάδα σηµείωσαν περαιτέρω βελτίωση το 2018, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος
επιτήρησης,
συντέλεσε στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας. Η αγορά εργασίας
συνέχισε να βελτιώνεται και οι τιµές των οικιστικών ακινήτων να ανακάµπτουν, λόγω της ζήτησης που
σχετίζεται
µε τον τουρισµό. Αξιοποιώντας τα οικονοµικά θεµελιώδη µεγέθη της χώρας, οι συστηµικές τράπεζες
κατόρθωσαν να µειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα, διατηρώντας το απόθεµα
κεφαλαίων τους και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητάς τους ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για
δάνεια προς
επιχειρήσεις. Η αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τα
οργανικά τους έσοδα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε επιπλέον πρωτοβουλίες περιστολής
λειτουργικών εξόδων, καθώς και την αποκλιµάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, θα συντελέσει
αποφασιστικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών τραπεζών.”
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer – Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ανέφερε: “Η ολοκλήρωση του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής δηµιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία.
Η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ενισχυόµενη διεθνή εµπιστοσύνη, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και
την
αυξανόµενη οικονοµική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Ευκαιρίες αναδεικνύονται
από την αναδιάρθρωση και ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσω της τόνωσης της παραγωγικότητας, της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για την έναρξη
ενός νέου κύκλου βιώσιµης ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι ισχυρότερο µετά από σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης,
αναδιάρθρωσης και αποµόχλευσης. Τόσο η ρευστότητα όσο και η χρηµατοδότηση έχουν βελτιωθεί
σηµαντικά, ενώ οι καταθέσεις αυξάνονται σταδιακά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις
προσπάθειές τους για τη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων και επικεντρώνονται στις
διατηρήσιµες αποδόσεις κερδοφορίας.
Παρόλα αυτά, η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων παραµένει η σηµαντικότερη πρόκληση
για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύεται να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας ενεργά την οικονοµική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια µέσω
της παροχής εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους περίπου
5.2 εκατ. πελάτες της.”
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Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking – Alpha
Bank, τόνισε: “Τον τελευταίο χρόνο έχουµε βιώσει πρόοδο στην µείωση των NPEs στις συστηµικές
τράπεζες µε το ύψος των NPEs πλέον να είναι κάτω των 90 δις. Ευρώ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο της
συντελεσθείσας προόδου, όµως, είναι οι αλλαγές στο µείγµα λύσεων και διαθεσίµων εργαλείων µε τις
λύσεις αγοράς –όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίων και αναθέσεις σε servicers- να κερδίζουν έδαφος στους
συντελεστές µειώσεως.
Ο εκσυγχρονισµός του Νοµικού Συστήµατος στην Ελλάδα έχει επιτρέψει πλέον την επανέναρξη των
πλειστηριασµών το 2018 και την λειτουργία των servicers. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε θέση εντός
του 2018 να προχωρήσουν σε σηµαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξασφαλισµένων δανείων µε
ολοκληρωµένες
συναλλαγές άνω των 2 δις και σε καλές αποτιµήσεις. Σηµειώνεται ότι πλέον έχουν πραγµατοποιηθεί
συναλλαγές πωλήσεων χαρτοφυλακίων άνω των 10 δις.
Το τοπίο το 2019 θα γίνει ακόµα πιο απαιτητικό. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων για το APS και την
πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος αναµένεται να επηρεάσουν τα Σχέδια για Μείωση των NPEs και να
οδηγήσουν σεεπιταχυνόµενη µείωση του δείκτη NPE το 2021.”
Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς,
είναι ικανοποιηµένος από την πρόοδο που έχει καταγραφεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τον
τελευταίο χρόνο. «Στην Τράπεζα Πειραιώς, επιτύχαµε µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων (ΝPEs) άνωτων 5 δισ.ευρώ τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα. Οι υψηλές προβλέψεις της τάξης
των 4,5 δισ.ευρώ που ελήφθησαν από την Τράπεζα τα τελευταία επτά τρίµηνα και οι σηµαντικές
διαγραφές που πραγµατοποιήθηκαν, έχουν θέσει τις βάσεις για να συνεχίσουµε µε επιτυχία την υλοποίηση
του σχεδίου µείωσης των NPEs κατά
ακόµη 15 δισ.ευρώ την επόµενη τριετία. Επίσης, µέσω των λύσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που
προσφέρουµεκαι ανήλθαν σε 8 δισ.ευρώ το 2018, συµβάλλουµε στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
µπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τον τραπεζικό τοµέα στην προσπάθεια να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα».
Το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό
Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of
State, που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα
Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο
του 2018.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Ο κ. Πάλµερ στην οµιλία του τόνισε η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες Πολιτείες,
καθώς επιδιώκουν να οικοδοµήσουν σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή. Επιπλέον,
χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας
εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια
ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους
όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουν αυτές τις χώρες
αγκυροβοληµένες στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς
. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό
εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή
εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Πάλµερ.
Σχετικά µε την αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως
παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το
“2018 Hellenic Capital Link Leadership Award” στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της MYTILINEOS, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας.

Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.
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Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ.
Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John
Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο
του
ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., ενώ το 2017
απονεµήθηκε στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του κ. Ευάγγελου
Μυτιληναίου σε έναν από τους πιο επιτυχηµένους Ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους, µε παρουσία σε
πολλές χώρες. Παράλληλα, ο Όµιλος έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει
προσελκύσει σηµαντικά κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές, συµβάλλοντας όχι µόνο στην ενίσχυση της
Ελληνικής οικονοµίας αλλά και στην έµπρακτη και αποτελεσµατική προώθηση της Ελλάδος σαν επενδυτικό
και επιχειρηµατικό προορισµό.»
Ο κ. Μπορνόζης είπε επίσης ότι: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπό την ηγεσία του
κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, µε τους ανθρώπους της ενωµένους και σκληρά εργαζόµενους, είναι µια
δυνατή εταιρεία, ικανή να δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά στο διεθνές εµπόριο, και κουβαλά την
ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.

Στην οµιλία που εκφώνησε από τη Νέα Υόρκη παραλαµβάνοντας το Hellenic Capital Link Leadership Award
2018, για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προέβη σε µια διεισδυτική ανάλυση του παγκόσµιου
οικονοµικού τοπίου και των προκλήσεων της εποχής µας. Μετά από µία γλαφυρή περιγραφή της νέας
παγκόσµιας τάξης πραγµάτων, που καθορίζεται από την κυριαρχία τεχνολογιών αιχµής και
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“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018
στη Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000
συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.

Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείo.
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Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για
την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:

Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων :
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία
του φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ο κ. Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: «A New Era of Opportunity for Greece»
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες
για τα επόµενα χρόνια.
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Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας
πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου
οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί
επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η
τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία
και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI ανεβαίνει
σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν

http://nea-epoxi.gr/
Publication date: 16/12/2018 16:48
Alexa ranking (Greece): 0
http://nea-epoxi.gr/20%ce%bf-%ce%95%ce%a4%ce%97%ce%a3%ce%99%ce%9f-cap...

συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των
δυσκολιών του παρελθόντος συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες,
η
Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link».
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η Ελλάδα κατάφερε το 2016 να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική
πορεία της χώρας, καθώς για πολλά χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα, όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει
κανονικά τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που παραµένουν
µπροστά της.
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων
και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε το κόστος
κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών
µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι για όλους και
αναµφίβολα όχι
ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη τους. Ωστόσο,
αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την ποιότητα, προς ισχυρές
οµάδες διοίκησης και υγιή
επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και
προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και
προσεκτικοί”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking – Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της
Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν
καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την ανοδική τάση να
υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος αναµένονται νέες
εκδόσεις οµολόγων σε όλες
τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών
οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”
Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance – National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel – Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
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επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A., χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια
που συνάντησε η ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το
κόστος χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και
λύσεις υψηλής
προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor αποφάσισε να
επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του κόστους και να
εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής ποιότητας
προϊόντα.
Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές απέναντι στις
µεγαλύτερες εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO – Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας
µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της ανάπτυξης
νέων αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν την προσοχή
διεθνών
επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής τους
επέκτασης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου για την οικονοµία.”
H κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos, ανέφερε πως η MYTILINEOS
είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε περισσότερες
από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ωφελήσει σηµαντικά
την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι παραµένει
προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη οργανωτική δοµή
που θα διασφαλίζει τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του
Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει η εταιρία τη
λειτουργία της στις απαιτήσεις και τις
προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
H Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να
διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως η πιο ελκυστική
επιχειρηµατική και επενδυτική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη στον τοµέα του τουρισµού.
Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν µε την υλοποιούµενη
εθνική τουριστική πολιτική από το 2015 και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού
πάνω από 35% µε συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά
όλων των εποχών, µε διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατοµµύρια, σχεδόν 2 δις. ευρώ επιπλέον
τουριστικά έσοδα σε σχέση µε το 2017 και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Τόνισε επίσης ότι το
επιχειρηµατικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο φιλικό και ελκυστικό, µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων για την
απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την µείωση της γραφειοκρατίας, fast-track διαδικασίες, και διευκόλυνση
των επενδυτών σε όλα τα στάδια, µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσής τους.
Ο κ. Δηµήτρης Ανδριόπουλος, CEO – Dimand S.A., τόνισε: “Η κρίση στην Ελληνική αγορά ακινήτων ξεκίνησε
το 2008 και είχε ως συνέπεια την έως και 60% υποτίµηση των αξιών και την κατά 75% µείωση της
επενδυτικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του κλάδου,
µε τους συµµετέχοντες να αντιµετωπίζουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Η σταθεροποίηση ξεκίνησε το 2017 και το 2018 είχαµε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, κυρίως στον
ξενοδοχειακό κλάδο και την αγορά φιλοξενίας. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη επανέρχεται και ότι οι παίκτες
που θα προσαρµοστούν στη δυναµική της αγοράς, ήτοι στην αειφορία και αποδοτικότητα, θα είναι αυτοί
που θα αδράξουν τις ευκαιρίες και θα οδηγήσουν το µέλλον. Η Ελληνική αγορά ακινήτων είναι πλέον µόνο
για τους επαγγελµατίες.”
Ο κ. Γιώργος Χρυσικός CEO – Grivalia Properties, τόνισε: “Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και ανάµεσα στους 15 πιο ισχυρούς οργανισµούς
του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά
ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και
την κοινότητά µας. Ο θεµελιώδης στόχος µας να δηµιουργήσουµε αξία για τους µετόχους µας και να
επιτύχουµε υπεραποδόσεις έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις φορολογικές αλλαγές του 2016 στις ελληνικές
ΑΕΕΑΠ. Ως εκ τούτου, προτείνουµε στους µετόχους µας µια µεταρρυθµιστική ένωση δυνάµεων µε τη
Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία εντός του 2019 της πιο υγιούς ελληνικής τράπεζας µε εκτιµώµενο ROE
υψηλότερο του 10%, µε ισχυρή βιώσιµη κερδοφορία σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή σε µία ανεξάρτητη
εταιρεία ειδικού σκοπού µε περισσότερα από € 1 δισ. ευρώ οµολογιών, χωρίς να απεµπολούµε τις
εκτιµώµενες υπεραξίες του χαρτοφυλακίου µας που θα εµπλουτιστεί µε νέες επενδύσεις σε ακίνητα
πρώτης κατηγορίας.”
O κος. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, σηµείωσε
ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες συναλλαγές στην ελληνική κτηµαταγορά, που ενισχύονται και από
τις πρώτες διαθέσεις ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά αφορούν κυρίως σε συγκεκριµένα ακίνητα,
εµπορικά, µε
αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά (investment grade). Οι ξένοι επενδυτές, κυρίως τα µεγαλύτερα funds,
δείχνουν ενισχυµένο ενδιαφέρον αλλά κατά κύριο λόγο µε έµµεσο τρόπο, επενδύοντας κυρίως σε NPLs και
όχι άµεσα σε real estate. Μεγαλύτερη δραστηριότητα φαίνεται να υπάρχει σχέση µε τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ,
τόσο ως επενδυτές οι ίδιες όσο και ως αντικείµενο επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους
επενδυτές και βαίνει αυξανόµενος ο αριθµός τους. Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται βεβαίως στον
χώρο του τουρισµού (hospitality), όχι µόνο σε resorts αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης. Στον τοµέα του
hospitality δραστηριοποιούνται και αρκετοί µικρότεροι ξένοι επενδυτές επιλέγοντας συνήθως ακίνητα για
Airbnb χρήση ή την ανάπλαση µικρών παλαιών κτηρίων σε boutique hotels στην Αθήνα, συνεπεία του ότι
πλέον έχει καθιερωθεί ως city destination.
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of
the BoD – Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέφερε: “Οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν
σηµαντικές προκλήσεις όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες
µε χαµηλό κόστος συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Έχοντας
ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µε όφελος
400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα
υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο τοποθεσία τους και
αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου. Υλοποιούµε έργα
ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού,
επενδύουµε στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και
επεκτείνουµε τις δραστηριότητες διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων.”
Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών – Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε, τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
στρατηγικού µας σχεδίου για την επόµενη δεκαετία που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των εκποµπών
διοξειδίου
του άνθρακα. Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η
ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές
ευκαιρίες.
Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση
από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι να αναπτύξουµε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600 MW
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µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα. Τον
Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας
δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.

Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την
αειφόρο και χωρίς
Αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Ο κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner – EOS Capital Partners
στην οµιλία του τόνισε: “Είναι προφανές ότι η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
ανάκαµψη. Το πρόγραµµα Equifund ήρθε να βοηθήσει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ, καθώς το 99% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ΜΜΕ, που χρειάζονται €15 δις την επόµενη τριετία (50% σε ίδια κεφάλαια
και 50% σε δάνεια). Το EOS Fund θα επενδύσει €120 εκ. (50% από ιδιώτες και 50% από EIF, EIB και
χρήµατα του
Ελληνικού Δηµοσίου), µε µέση επένδυση γύρω στα €10 εκ., σε MME µε αναπτυξιακή στρατηγική εντός και
εκτός Ελλάδος. Έχουµε εντοπίσει τουλάχιστον 500 εταιρείες που µέσα στην κρίση αναπτύχθηκαν
σηµαντικά,αποδεικνύοντας προσαρµοστικότητα και αντοχή, εταιρείες που θα αποτελέσουν την απαρχή
της αναγέννησης
της επιχειρηµατικότητας στη χώρα.”
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κατά την εισαγωγή του, τόνισε: “Η
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να συµφωνηθεί ένα σαφές σχέδιο για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µε την πλήρη στήριξη των ECB και SSM. Η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εστιάσουν και στις άλλες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν. Πρώτον, να συνεχίζουν να προετοιµάζονται για ένα µέλλον που θα βασίζεται στην
τεχνολογία και την καινοτοµία, και, δεύτερον, να αντιµετωπίσουν το brain drain µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
προσελκύουν τοκατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσει να έχουν ουσιαστικό ρόλο”.
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Ο κ. Αρτέµης Θεοδωρίδης, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management, Alpha Bank,
δήλωσε:
«Σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην κατεύθυνση της µειώσεως των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων των Ελληνικών Τραπεζών, η οποία οφείλεται κυρίως στο βελτιωµένο νοµικό πλαίσιο, στις
αναδιαρθρώσεις και στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Αποµένουν ακόµα πολλά να γίνουν για να επιτευχθούν
οι φιλόδοξοι στόχοι καιµία συστηµική λύση θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Ελληνικές
Τράπεζες συνεχίζουν να παράγουν έσοδα προ-προβλέψεων αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς, βλέποντας
ταυτόχρονα την ρευστότητα τους να
βελτιώνεται αισθητά. Οι προκλήσεις βρίσκονται µπροστά µας µε την µορφή της πολιτικής αβεβαιότητας
και της αναταραχής στην Ευρωζώνη».
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Chief Executive Officer – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέφερε: “Οι οικονοµικές
συνθήκες στην Ελλάδα σηµείωσαν περαιτέρω βελτίωση το 2018, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος
επιτήρησης,
συντέλεσε στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας. Η αγορά εργασίας
συνέχισε να βελτιώνεται και οι τιµές των οικιστικών ακινήτων να ανακάµπτουν, λόγω της ζήτησης που
σχετίζεται
µε τον τουρισµό. Αξιοποιώντας τα οικονοµικά θεµελιώδη µεγέθη της χώρας, οι συστηµικές τράπεζες
κατόρθωσαν να µειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα, διατηρώντας το απόθεµα
κεφαλαίων τους και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητάς τους ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για
δάνεια προς
επιχειρήσεις. Η αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τα
οργανικά τους έσοδα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε επιπλέον πρωτοβουλίες περιστολής
λειτουργικών εξόδων, καθώς και την αποκλιµάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, θα συντελέσει
αποφασιστικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών τραπεζών.”
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer – Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ανέφερε: “Η ολοκλήρωση του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής δηµιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία.
Η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ενισχυόµενη διεθνή εµπιστοσύνη, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και
την
αυξανόµενη οικονοµική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Ευκαιρίες αναδεικνύονται
από την αναδιάρθρωση και ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσω της τόνωσης της παραγωγικότητας, της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για την έναρξη
ενός νέου κύκλου βιώσιµης ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι ισχυρότερο µετά από σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης,
αναδιάρθρωσης και αποµόχλευσης. Τόσο η ρευστότητα όσο και η χρηµατοδότηση έχουν βελτιωθεί
σηµαντικά, ενώ οι καταθέσεις αυξάνονται σταδιακά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις
προσπάθειές τους για τη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων και επικεντρώνονται στις
διατηρήσιµες αποδόσεις κερδοφορίας.
Παρόλα αυτά, η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων παραµένει η σηµαντικότερη πρόκληση
για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύεται να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας ενεργά την οικονοµική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια µέσω
της παροχής εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους περίπου
5.2 εκατ. πελάτες της.”

Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking – Alpha
Bank, τόνισε: “Τον τελευταίο χρόνο έχουµε βιώσει πρόοδο στην µείωση των NPEs στις συστηµικές
τράπεζες µε το ύψος των NPEs πλέον να είναι κάτω των 90 δις. Ευρώ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο της
συντελεσθείσας προόδου, όµως, είναι οι αλλαγές στο µείγµα λύσεων και διαθεσίµων εργαλείων µε τις
λύσεις αγοράς –όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίων και αναθέσεις σε servicers- να κερδίζουν έδαφος στους
συντελεστές µειώσεως.
Ο εκσυγχρονισµός του Νοµικού Συστήµατος στην Ελλάδα έχει επιτρέψει πλέον την επανέναρξη των
πλειστηριασµών το 2018 και την λειτουργία των servicers. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε θέση εντός
του 2018 να προχωρήσουν σε σηµαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξασφαλισµένων δανείων µε
ολοκληρωµένες
συναλλαγές άνω των 2 δις και σε καλές αποτιµήσεις. Σηµειώνεται ότι πλέον έχουν πραγµατοποιηθεί
συναλλαγές πωλήσεων χαρτοφυλακίων άνω των 10 δις.
Το τοπίο το 2019 θα γίνει ακόµα πιο απαιτητικό. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων για το APS και την
πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος αναµένεται να επηρεάσουν τα Σχέδια για Μείωση των NPEs και να
οδηγήσουν σεεπιταχυνόµενη µείωση του δείκτη NPE το 2021.”
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Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς,
είναι ικανοποιηµένος από την πρόοδο που έχει καταγραφεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τον
τελευταίο χρόνο. «Στην Τράπεζα Πειραιώς, επιτύχαµε µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων (ΝPEs) άνωτων 5 δισ.ευρώ τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα. Οι υψηλές προβλέψεις της τάξης
των 4,5 δισ.ευρώ που ελήφθησαν από την Τράπεζα τα τελευταία επτά τρίµηνα και οι σηµαντικές
διαγραφές που πραγµατοποιήθηκαν, έχουν θέσει τις βάσεις για να συνεχίσουµε µε επιτυχία την υλοποίηση
του σχεδίου µείωσης των NPEs κατά
ακόµη 15 δισ.ευρώ την επόµενη τριετία. Επίσης, µέσω των λύσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που
προσφέρουµεκαι ανήλθαν σε 8 δισ.ευρώ το 2018, συµβάλλουµε στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
µπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τον τραπεζικό τοµέα στην προσπάθεια να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα».
Το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό
Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of
State, που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα
Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο
του 2018.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Ο κ. Πάλµερ στην οµιλία του τόνισε η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες Πολιτείες,
καθώς επιδιώκουν να οικοδοµήσουν σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή. Επιπλέον,
χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας
εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια
ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους
όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουν αυτές τις χώρες
αγκυροβοληµένες στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς
. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό
εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή
εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Πάλµερ.
Σχετικά µε την αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως
παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το
“2018 Hellenic Capital Link Leadership Award” στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύµβουλο της MYTILINEOS, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας.

Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.
Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ.
Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John
Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο
του
ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., ενώ το 2017
απονεµήθηκε στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξελίχθηκε υπό την ηγεσία του κ. Ευάγγελου
Μυτιληναίου σε έναν από τους πιο επιτυχηµένους Ελληνικούς επιχειρηµατικούς οµίλους, µε παρουσία σε
πολλές χώρες. Παράλληλα, ο Όµιλος έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και έχει
προσελκύσει σηµαντικά κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές, συµβάλλοντας όχι µόνο στην ενίσχυση της
Ελληνικής οικονοµίας αλλά και στην έµπρακτη και αποτελεσµατική προώθηση της Ελλάδος σαν επενδυτικό
και επιχειρηµατικό προορισµό.»
Ο κ. Μπορνόζης είπε επίσης ότι: «Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ υπό την ηγεσία του
κ. Ευάγγελου Μυτιληναίου, µε τους ανθρώπους της ενωµένους και σκληρά εργαζόµενους, είναι µια
δυνατή εταιρεία, ικανή να δραστηριοποιείται ανταγωνιστικά στο διεθνές εµπόριο, και κουβαλά την
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ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.

Στην οµιλία που εκφώνησε από τη Νέα Υόρκη παραλαµβάνοντας το Hellenic Capital Link Leadership Award
2018, για την πολυετή καθοριστική του συνεισφορά στην ελληνική οικονοµία, ο Πρόεδρος και Διευθύνων
Σύµβουλος της MYTILINEOS, Ευάγγελος Μυτιληναίος, προέβη σε µια διεισδυτική ανάλυση του παγκόσµιου
οικονοµικού τοπίου και των προκλήσεων της εποχής µας. Μετά από µία γλαφυρή περιγραφή της νέας
παγκόσµιας τάξης πραγµάτων, που καθορίζεται από την κυριαρχία τεχν
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“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία
και τις Επενδύσεις

ADMAN

Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018
στη Νέα Υόρκη για 20η συνεχόµενη χρονιά µε µεγάλη επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
«Capital Link Invest in Greece Forum», προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000
συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.
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Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείo.
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Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για
την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:
Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων :
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία
του φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ο κ. Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: «A New Era of Opportunity for Greece»
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες
για τα επόµενα χρόνια.

Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας
πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ’ όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου
οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ, ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί
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επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η
τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία
και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα.
Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI ανεβαίνει
σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν
συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των
δυσκολιών του παρελθόντος συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες,
η
Ελλάδα θα πρέπει να συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link».
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η Ελλάδα κατάφερε το 2016
να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική πορεία της χώρας, καθώς για πολλά χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές
κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα, όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η
κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά τη µεταρρυθµιστική προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει
τις προκλήσεις που παραµένουν µπροστά της.
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων
και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε το κόστος
κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των τελευταίων ετών
µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι για όλους και
αναµφίβολα όχι
ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις ελληνικές εταιρίες να
χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη τους. Ωστόσο,
αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την ποιότητα, προς ισχυρές
οµάδες διοίκησης και υγιή
επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και
προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και
προσεκτικοί”.
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking – Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της
Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν
καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την ανοδική τάση να
υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος αναµένονται νέες
εκδόσεις οµολόγων σε όλες
τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών
οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”

https://www.mikrometoxos.gr/
Publication date: 16/12/2018 16:34
Alexa ranking (Greece): 1186
https://www.mikrometoxos.gr/20o-etisio-capital-link-invest-in-greece-forum-h-ellad...

Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance – National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε
βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά
την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel – Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A., χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών
που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια που
συνάντησε η
ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το κόστος
χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και λύσεις
υψηλής
προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor αποφάσισε να
επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του κόστους και να
εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής ποιότητας
προϊόντα.
Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές απέναντι στις
µεγαλύτερες
εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO – Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την
εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας
µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών και της ανάπτυξης
νέων
αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν την προσοχή διεθνών
επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής τους
επέκτασης, τη
δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου κύκλου για την οικονοµία.”
H κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos, ανέφερε πως η MYTILINEOS
είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε περισσότερες
από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ωφελήσει σηµαντικά
την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι παραµένει
προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη οργανωτική δοµή που θα διασφαλίζει τη
λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του Διοικητικού Συµβουλίου.
Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει η εταιρία τη λειτουργία της στις
απαιτήσεις και τις
προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
H Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να
διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως η πιο ελκυστική
επιχειρηµατική και επενδυτική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη στον τοµέα του τουρισµού.
Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν µε την υλοποιούµενη
εθνική τουριστική πολιτική από το 2015 και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού
πάνω από 35% µε συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά
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όλων των εποχών, µε διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατοµµύρια, σχεδόν 2 δις. ευρώ επιπλέον
τουριστικά έσοδα σε σχέση µε το 2017
και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Τόνισε επίσης ότι το επιχειρηµατικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο
φιλικό και ελκυστικό, µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων για την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την
µείωση της γραφειοκρατίας, fast-track διαδικασίες, και διευκόλυνση των επενδυτών σε όλα τα στάδια,
µέχρι την
ολοκλήρωση της επένδυσής τους.
Ο κ. Δηµήτρης Ανδριόπουλος, CEO – Dimand S.A., τόνισε: “Η κρίση στην Ελληνική αγορά ακινήτων ξεκίνησε
το 2008 και είχε ως συνέπεια την έως και 60% υποτίµηση των αξιών και την κατά 75% µείωση της
επενδυτικής δραστηριότητας. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε αναδιάρθρωση και συγκέντρωση του κλάδου,
µε τους
συµµετέχοντες να αντιµετωπίζουν προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες.
Η σταθεροποίηση ξεκίνησε το 2017 και το 2018 είχαµε τα πρώτα σηµάδια ανάκαµψης, κυρίως στον
ξενοδοχειακό κλάδο και την αγορά φιλοξενίας. Πιστεύω ότι η ανάπτυξη επανέρχεται και ότι οι παίκτες
που θα προσαρµοστούν στη δυναµική της αγοράς, ήτοι στην αειφορία και αποδοτικότητα, θα είναι αυτοί
που θα
αδράξουν τις ευκαιρίες και θα οδηγήσουν το µέλλον. Η Ελληνική αγορά ακινήτων είναι πλέον µόνο για
τους επαγγελµατίες.”
Ο κ. Γιώργος Χρυσικός CEO – Grivalia Properties, τόνισε: “Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ είναι η κορυφαία
εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και ανάµεσα στους 15 πιο ισχυρούς οργανισµούς
του Ελληνικού Χρηµατιστηρίου. Ηθική, ακεραιότητα, διαφάνεια, επαγγελµατισµός είναι αξίες βαθιά
ριζωµένες στην εταιρεία µας. Στόχος µας η δηµιουργία υπεραξίας για τους µετόχους, τους ανθρώπους και
την κοινότητά µας. Ο θεµελιώδης στόχος µας να δηµιουργήσουµε αξία για τους µετόχους µας και να
επιτύχουµε υπεραποδόσεις έχει επηρεαστεί σοβαρά από τις φορολογικές αλλαγές του 2016 στις ελληνικές
ΑΕΕΑΠ. Ως εκ τούτου, προτείνουµε
στους µετόχους µας µια µεταρρυθµιστική ένωση δυνάµεων µε τη Eurobank µε στόχο τη δηµιουργία εντός
του 2019 της πιο υγιούς ελληνικής τράπεζας µε εκτιµώµενο ROE υψηλότερο του 10%, µε ισχυρή βιώσιµη
κερδοφορία σε συνδυασµό µε τη συµµετοχή σε µία ανεξάρτητη εταιρεία ειδικού σκοπού µε περισσότερα
από € 1 δισ. ευρώ οµολογιών, χωρίς να απεµπολούµε τις εκτιµώµενες υπεραξίες του χαρτοφυλακίου µας
που θα εµπλουτιστεί µε νέες επενδύσεις σε ακίνητα πρώτης κατηγορίας.”
O κος. Αριστοτέλης Καρυτινός, Διευθύνων Σύµβουλος της εταιρείας ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, σηµείωσε
ότι πλέον καταγράφονται περισσότερες συναλλαγές στην ελληνική κτηµαταγορά, που ενισχύονται και από
τις πρώτες διαθέσεις ακινήτων από τις τράπεζες, αλλά αφορούν κυρίως σε συγκεκριµένα ακίνητα,
εµπορικά, µε
αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά (investment grade). Οι ξένοι επενδυτές, κυρίως τα µεγαλύτερα funds,
δείχνουν ενισχυµένο ενδιαφέρον αλλά κατά κύριο λόγο µε έµµεσο τρόπο, επενδύοντας κυρίως σε NPLs και
όχι άµεσα σε real estate. Μεγαλύτερη δραστηριότητα φαίνεται να υπάρχει σχέση µε τις ελληνικές ΑΕΕΑΠ,
τόσο ως επενδυτές οι ίδιες όσο και ως αντικείµενο επενδυτικού ενδιαφέροντος από Έλληνες και ξένους
επενδυτές και βαίνει αυξανόµενος ο αριθµός τους.
Ιδιαίτερη κινητικότητα παρατηρείται βεβαίως στον χώρο του τουρισµού (hospitality), όχι µόνο σε resorts
αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης. Στον τοµέα του hospitality δραστηριοποιούνται και αρκετοί µικρότεροι ξένοι
επενδυτές επιλέγοντας συνήθως ακίνητα για Airbnb χρήση ή την ανάπλαση µικρών παλαιών κτηρίων σε
boutique hotels στην Αθήνα, συνεπεία του ότι πλέον έχει καθιερωθεί ως city destination.
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of
the BoD – Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε, ανέφερε: “Οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν
σηµαντικές προκλήσεις όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες
µε χαµηλό κόστος συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Έχοντας
ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µε όφελος
400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα
υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο τοποθεσία τους και
αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου. Υλοποιούµε έργα
ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού,
επενδύουµε στην έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και
επεκτείνουµε τις δραστηριότητες διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων.”
Η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Γενική Διευθύντρια Οικονοµικών Υπηρεσιών – Δηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
Α.Ε, τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
στρατηγικού µας σχεδίου για την επόµενη δεκαετία που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των εκποµπών
διοξειδίου
του άνθρακα. Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η
ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές
ευκαιρίες.
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Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση
από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι να αναπτύξουµε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600 MW
µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα. Τον
Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας
δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.
Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές. Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την
αειφόρο και χωρίς
Αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Ο κ. Απόστολος Ταµβακάκης, Managing Partner – EOS Capital Partners
στην οµιλία του τόνισε: “Είναι προφανές ότι η Ελληνική οικονοµία βρίσκεται σε
ανάκαµψη. Το πρόγραµµα Equifund ήρθε να βοηθήσει τις επενδύσεις στις ΜΜΕ, καθώς το 99% των
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ΜΜΕ, που χρειάζονται €15 δις την επόµενη τριετία (50% σε ίδια κεφάλαια
και 50% σε δάνεια). Το EOS Fund θα επενδύσει €120 εκ. (50% από ιδιώτες και 50% από EIF, EIB και
χρήµατα του
Ελληνικού Δηµοσίου), µε µέση επένδυση γύρω στα €10 εκ., σε MME µε αναπτυξιακή στρατηγική εντός και
εκτός Ελλάδος. Έχουµε εντοπίσει τουλάχιστον 500 εταιρείες που µέσα στην κρίση αναπτύχθηκαν
σηµαντικά,αποδεικνύοντας προσαρµοστικότητα και αντοχή, εταιρείες που θα αποτελέσουν την απαρχή
της αναγέννησης
της επιχειρηµατικότητας στη χώρα.”
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της ΕΥ Ελλάδος, κατά την εισαγωγή του, τόνισε: “Η
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να συµφωνηθεί ένα σαφές σχέδιο για να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µε την πλήρη στήριξη των ECB και SSM. Η αντιµετώπιση αυτού του
προβλήµατος θα επιτρέψει στις ελληνικές τράπεζες να εστιάσουν και στις άλλες προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν. Πρώτον, να συνεχίζουν να προετοιµάζονται για ένα µέλλον που θα βασίζεται στην
τεχνολογία και την καινοτοµία, και, δεύτερον, να αντιµετωπίσουν το brain drain µε τέτοιον τρόπο, ώστε να
προσελκύουν τοκατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό που θα τις βοηθήσει να έχουν ουσιαστικό ρόλο”.
Ο κ. Αρτέµης Θεοδωρίδης, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management, Alpha Bank,
δήλωσε:
«Σηµαντική πρόοδος έχει συντελεστεί στην κατεύθυνση της µειώσεως των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων των Ελληνικών Τραπεζών, η οποία οφείλεται κυρίως στο βελτιωµένο νοµικό πλαίσιο, στις
αναδιαρθρώσεις και στις πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Αποµένουν ακόµα πολλά να γίνουν για να επιτευχθούν
οι φιλόδοξοι στόχοι καιµία συστηµική λύση θα βοηθούσε προς αυτή την κατεύθυνση. Οι Ελληνικές
Τράπεζες συνεχίζουν να παράγουν έσοδα προ-προβλέψεων αν και µε χαµηλότερους ρυθµούς, βλέποντας
ταυτόχρονα την ρευστότητα τους να
βελτιώνεται αισθητά. Οι προκλήσεις βρίσκονται µπροστά µας µε την µορφή της πολιτικής αβεβαιότητας
και της αναταραχής στην Ευρωζώνη».
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Chief Executive Officer – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανέφερε: “Οι οικονοµικές
συνθήκες στην Ελλάδα σηµείωσαν περαιτέρω βελτίωση το 2018, ενώ η επιτυχής ολοκλήρωση του Τρίτου
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής, σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση του προγράµµατος
επιτήρησης,
συντέλεσε στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας οικονοµίας. Η αγορά εργασίας
συνέχισε να βελτιώνεται και οι τιµές των οικιστικών ακινήτων να ανακάµπτουν, λόγω της ζήτησης που
σχετίζεται
µε τον τουρισµό. Αξιοποιώντας τα οικονοµικά θεµελιώδη µεγέθη της χώρας, οι συστηµικές τράπεζες
κατόρθωσαν να µειώσουν περαιτέρω τα Μη Εξυπηρετούµενα Ανοίγµατα, διατηρώντας το απόθεµα
κεφαλαίων τους και βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητάς τους ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για
δάνεια προς
επιχειρήσεις. Η αύξηση των δανείων προς επιχειρήσεις θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν τα
οργανικά τους έσοδα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασµό µε επιπλέον πρωτοβουλίες περιστολής
λειτουργικών εξόδων, καθώς και την αποκλιµάκωση του κόστους πιστωτικού κινδύνου, θα συντελέσει
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αποφασιστικά στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των ελληνικών τραπεζών.”
Ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Chief Executive Officer – Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ανέφερε: “Η ολοκλήρωση του
Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής δηµιουργεί ευκαιρίες και προκλήσεις για την ελληνική οικονοµία.
Η χώρα θα πρέπει να αξιοποιήσει την ενισχυόµενη διεθνή εµπιστοσύνη, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα και
την
αυξανόµενη οικονοµική δραστηριότητα, διατηρώντας παράλληλα τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Ευκαιρίες αναδεικνύονται
από την αναδιάρθρωση και ανάκαµψη της οικονοµίας, µέσω της τόνωσης της παραγωγικότητας, της
επιχειρηµατικότητας, της καινοτοµίας και των επενδύσεων. Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για την έναρξη
ενός νέου κύκλου βιώσιµης ανάπτυξης για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι ισχυρότερο µετά από σηµαντικές προσπάθειες εξυγίανσης,
αναδιάρθρωσης και αποµόχλευσης. Τόσο η ρευστότητα όσο και η χρηµατοδότηση έχουν βελτιωθεί
σηµαντικά, ενώ οι καταθέσεις αυξάνονται σταδιακά. Οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιταχύνει τις
προσπάθειές τους για τη µείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων και επικεντρώνονται στις
διατηρήσιµες αποδόσεις κερδοφορίας.
Παρόλα αυτά, η διαχείριση των Μη Εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων παραµένει η σηµαντικότερη πρόκληση
για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Η Τράπεζα Πειραιώς δεσµεύεται να διαδραµατίσει ηγετικό ρόλο στην επανεκκίνηση και ανάπτυξη της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας ενεργά την οικονοµική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια µέσω
της παροχής εξειδικευµένων και εξατοµικευµένων λύσεων και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στους περίπου
5.2 εκατ. Πελάτες της.”
Ο κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking – Alpha
Bank, τόνισε: “Τον τελευταίο χρόνο έχουµε βιώσει πρόοδο στην µείωση των NPEs στις συστηµικές
τράπεζες µε το ύψος των NPEs πλέον να είναι κάτω των 90 δις. Ευρώ. Το πιο σηµαντικό στοιχείο της
συντελεσθείσας προόδου, όµως, είναι οι αλλαγές στο µείγµα λύσεων και διαθεσίµων εργαλείων µε τις
λύσεις αγοράς –όπως πωλήσεις χαρτοφυλακίων και αναθέσεις σε servicers- να κερδίζουν έδαφος στους
συντελεστές µειώσεως.
Ο εκσυγχρονισµός του Νοµικού Συστήµατος στην Ελλάδα έχει επιτρέψει πλέον την επανέναρξη των
πλειστηριασµών το 2018 και την λειτουργία των servicers. Έτσι οι ελληνικές τράπεζες ήταν σε θέση εντός
του 2018 να προχωρήσουν σε σηµαντικές πωλήσεις χαρτοφυλακίων εξασφαλισµένων δανείων µε
ολοκληρωµένες
συναλλαγές άνω των 2 δις και σε καλές αποτιµήσεις. Σηµειώνεται ότι πλέον έχουν πραγµατοποιηθεί
συναλλαγές πωλήσεων χαρτοφυλακίων άνω των 10 δις.
Το τοπίο το 2019 θα γίνει ακόµα πιο απαιτητικό. Η ολοκλήρωση των συζητήσεων για το APS και την
πρόταση της Τραπέζης της Ελλάδος αναµένεται να επηρεάσουν τα Σχέδια για Μείωση των NPEs και να
οδηγήσουν σεεπιταχυνόµενη µείωση του δείκτη NPE το 2021.”
Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς,
είναι ικανοποιηµένος από την πρόοδο που έχει καταγραφεί από το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα τον
τελευταίο χρόνο. «Στην Τράπεζα Πειραιώς, επιτύχαµε µείωση του αποθέµατος των µη εξυπηρετούµενων
ανοιγµάτων (ΝPEs) άνωτων 5 δισ.ευρώ τα τελευταία τέσσερα τρίµηνα. Οι υψηλές προβλέψεις της τάξης
των 4,5 δισ.ευρώ που ελήφθησαν από την Τράπεζα τα τελευταία επτά τρίµηνα και οι σηµαντικές
διαγραφές που πραγµατοποιήθηκαν, έχουν θέσει τις βάσεις για να συνεχίσουµε µε επιτυχία την υλοποίηση
του σχεδίου µείωσης των NPEs κατά
ακόµη 15 δισ.ευρώ την επόµενη τριετία. Επίσης, µέσω των λύσεων αναδιάρθρωσης οφειλών που
προσφέρουµεκαι ανήλθαν σε 8 δισ.ευρώ το 2018, συµβάλλουµε στην ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας.
Οι πρόσφατες προτάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
µπορούν να βοηθήσουν περαιτέρω τον τραπεζικό τοµέα στην προσπάθεια να διαχειριστεί αποτελεσµατικά
τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα».
Το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό
Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of
State, που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού Εξωτερικών,
υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και
Τουρκία από τον Αύγουστο του 2018.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική
συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και
Ευρώπη, όσο και από την Αµερική, συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους
διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Ο κ. Πάλµερ στην οµιλία του τόνισε η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες Πολιτείες,
καθώς επιδιώκουν να οικοδοµήσουν σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή. Επιπλέον,
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χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας
εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια
ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους
όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουν αυτές τις χώρες
αγκυροβοληµένες στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς
. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό
εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή
εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», ανέφερε ο κ. Πάλµερ.
Σχετικά µε την αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε
την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως
παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
Στο πλαίσιο του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το “2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award” στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της
MYTILINEOS, για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Το “Hellenic Capital Link Leadership Award” δίδεται ετησίως σε ένα άτοµο ή οργανισµό για την εξαιρετική
συµβολή του στην προώθηση στενότερων επιχειρηµατικών δεσµών µεταξύ της Ελλάδας και της
παγκόσµιας επιχειρηµατικής και επενδυτικής κοινότητας.
Το Capital Link Leadership Award το 2012 είχε απονεµηθεί στον κ.
Ανδρέα Ν. Λιβέρη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Dow Chemical Company, το 2013 στον κ. John
Calamos, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Calamos Investments, το 2014 στον κ. Γιώργο Λογοθέτη,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο του Οµίλου Libra, το 2015 στον Δρ. Αντώνη Παπαδηµητρίου, Πρόεδρο
του
ΔΣ του Ιδρύµατος Ωνάση & Διευθύνοντα Εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας Α.Σ. Παπαδηµητρίου &
Συνεργάτες, το 2016 στον κ.Wilbur L. Ross, Chairman & Chief Strategy Officer of WL Ross & Co., ενώ το 2017
απονεµήθηκε στον Andre Calantzopoulos, CEO – Philip Morris International.
Ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, δήλωσε: «Η ΜΥΤ
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Greek officials present investment opportunities at the 20th Capital Link Forum
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
Photos: Dimitrios Panagos
Top executives from the investment, financial and business communities gathered at the Metropolitan Club in New
York City, on December 10, 2018, to hear from government and business leaders from Greece, Europe and the United
States the message that Greece is slowly returning to a period of economic growth and aims to position itself as an
attractive investment and business destination.
A government delegation led by Finance Minister Euclid Tsakalotos, while Prime Minister Alexis Tsipras, in a
message read at the Forum stressed that Greece “is becoming an export-oriented, investment-attractive country that
focuses on innovation and high value-added production.”

Speaking at the forum Finance minister Euclid Tsakalotos stressed the government aims at a simpler, fairer tax
system, adding that the main task of the finance ministry for the last three years was to provide the framework so that
when Greece exited the adjustment programme, it would be well-equipped to tackle the important challenges of
growth, public health and education. Asked whether the new tax system will include a larger tax reduction for
companies, Tsakalotos said that the prime minister has already announced that the tax on profits will be reduced by 1
pct annually over the next four years.
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Alternate Finance minister Giorgos Houliarakis in his message via webcast stated that the government knows the
challenges it faces but has no intention of slowing the reforms, while Independent Authority for Public Revenue (IAPR)
head Giorgos Pitsilis told delegates at the investment forum that the IAPR is working on multiple reform projects to
improve the tax administration system’s efficiency.
Minister of Tourism Elena Kountoura and the General Secretary of the Ministry George Tziallas also presented the
investment opportunities in the tourism sector and the new legislation adapted recently to cut the red tape and provide
incentives.

OFFICIAL DINNER
The Forum” concluded with an Official Dinner at the Yacht Club, presenting the “2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award” and Keynote Speaker Mr. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian
Affairs U.S. Department of State.
In his remarks, Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link expressed his appreciation for the participation in the
Capital Link Forum of senior government officials from Greece, Europe and the United States, which reinforces
Greece’s message to the international investment community.
Haris Lalacos, Ambassador of Greece in the USA, presented the «2018 Hellenic Capital Link Leadership Award» to
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Mr. Evangelos G. Mytilineos, Chairman & CEO, MYTILINEOS, honoring him for his outstanding contribution to
Greece. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company, introduced Mr. Evangelos Mytilineos.

Receiving this year’s Hellenic Capital Link Leadership Award, in recognition of his long and significant contribution to
the Greek economy, Mr. Evangelos Mytilineos, Chairman & CEO of MYTILINEOS S.A., provided an insightful
analysis of the global financial landscape and the challenges of our times. Vividly describing a new world order bound
to the laws of booming technologies and dominated by risky trade wars, he then zoomed-in on the place and role of
Greece in this context and outlined key steps that decisively need to be taken on a national level, both geopolitically
and financially, to restore Greece’s credibility and tighten its strategic relations as an integral part of the EU.
“”Greece is not any more the focus of world attention, which I think is basically good news. No doubt, the interest of
this particular Forum is Greece. But before we get there, we have to look at what is happening in the world, and
assess the European as well as the global environment, because it is in this environment that our country will have to
re-invent its role and come back from the cold years of the crisis, to the normality and prosperity it deserves,” he said.
Speaking about the Greek crisis he said “European allies and the IMF came to the Greek rescue but to the rescue of
the Euro, as well. But, the recipes have been proven so wrong… Only to mention that the country lost 25% of its GDP
in just a few years and that was in peacetime, no war, nothing… Only in 2017 this decline seemed to find bottom.”
Offering his view on what does the New World Order and past-globalization times mean for Greece, he stressed:
“First, enhance and strengthen strategic relationships, primarily with the U.S.
Second, continue successfully the regional balancing and close the issue with FYROM as soon as possible, with
maximum political consent. But most significantly fight hard for the European integration project. In the years to
come, not one European country can prosper on its own. Rich and poor, South and North, we all need the European
unity.”
On the Greek economy he underlined that there are no magic solutions.
“We have to:
Go full speed ahead with agreed reforms and privatization.
Create a much friendlier business and tax environment.
Attract big and small foreign and domestic investments with speedy permitting, a comprehensive energy policy
targeted incentives. There is a great quote from Washington politics that came to my mind regarding Greece:
“that we need to get ourselves off the menu t o get a seat around the table.”
Mytilineos reminde the audience that Greece ‘s financial crisis is due to three main problems: Fiscal deficits, Current
account deficit, Credibility deficit.
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“We need to deal with all three of them if we want to leave crisis once and for all behind us, and, most of all, the
credibility issue. Credibility regarding our honesty and our commitment, both on a public and private level, to our
obligations. A small damaged country needs private sector leadership and the burden of care cannot be solely placed
on the lap of government. We must all accept responsibility for how the narrative is written and a commitment towards
our country and its people beyond the words and the prizes. Mytilineos has always been symbiotic with its
environment and I am proud to say, that despite the challenges, we are both more multinational than ever before but
also more focused on propelling Greece into the future than ever before.”
Deputy Assistant Secretary of State for European Affairs Matthew Palmer told the audience that U.S. has made a
strategic judgment that Greece is an ideal partner, as the United States seeks to build stability and prosperity in this
complicated region.
“We share key goals with respect to the Western Balkans and Turkey, and our desire to keep these countries
anchored to the West and Euro-Atlantic institutions. Greece also shares our concern about maritime security and
stability in the wider region. It is in this broader context that we see Greece not just as a market of 11 million people,
but as a gateway to the Western Balkans, a key partner with Israel, Egypt, and Cyprus, and vital to the future energy
picture for Southeastern Europe. A key component of this, of course, is the completion of the Prespa Agreement and
the opportunities it will unlock,”
Palmer spoke about the meaning of the successful participation of the United Stated at this year’s Thessaloniki
International Fair, as an honored country.
“The presence of more than 50 top-tier American companies and a U.S. government delegation led by Secretary of
Commerce Wilbur Ross is representative of both Greece’s untapped economic potential, but also the opportunities
that underlie U.S. strategic investment in the region. We were also pleased to see the Greek government’s own focus
on the start-up sector, an area the U.S. government has long supported. TIF was the launching pad to the next stage
of our work as we look ahead to the inaugural U.S.-Greece Strategic Dialogue with Secretary Pompeo on December
13th.”
Addressing the state of affairs of the U.S. – Greece relationship, stressed the importance of the defense cooperation.
“From rotating NATO aircraft and equipment through Thessaloniki and Alexandroupoli to maximizing use of Souda
Bay, we have deepened our defense cooperation to the mutual benefit of our countries. The recent arrival of our
troops and helicopters in Stefanovikio is another important signal. Not only do local communities benefit economically
from having American forces temporarily in Greece, these rotations also present an opportunity to work with our
partners from the Hellenic Armed Forces.”
He also addressed the energy cooperation issues as well as the tourism and other areas where U.S. major companies
have expressed interest/
“There are obvious synergies between the American tourism services industry and Greece. American companies are
taking a close look at opportunities in Greece and they are doing so with the very strong support of the U.S.
government. And while I don’t want to necessarily temper this enthusiasm, I do want to provide a little ground truth.
Looking forward, we know that investors are going to make critical decisions based on the ability of the Greek
government to demonstrate it can remove obstacles to investment and economic growth. We will continue to do
everything that we possibly can to mobilize the tools and resources of the U.S. government to support Greece in its
efforts to further facilitate trade and investment. However, a lot depends on government policies and decisions. As
this audience knows, the pace of growth is going to be determined significantly by the signals that the Greek
government sends to foreign and domestic investors alike. That’s part of what we hope to address at the Strategic
Dialogue. We want to put a positive spotlight on the opportunities that Greece represents, but also have an honest
and direct conversation about the areas where Americans and other international investors are still looking for clarity
on government policy”.
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Greek officials present investment opportunities at the 20th Capital Link Forum
New York.- By Apostolos Zoupaniotis Photos: Dimitrios Panagos Top executives from the investment, financial and
business communities gathered at the Metropolitan Club in New York City, on December 10, 2018, to hear from
government and business leaders from Greece, Europe and the United States the message that Greece is slowly
returning to a period of economic growth and aims to position itself as an attractive investment and business
destination. A government delegation led by Finance Minister Euclid Tsakalotos, while Prime Minister Alexis Tsipras,
in a message read at the Forum stressed that Greece "is becoming an export-oriented, investment-attractive country
that focuses on innovation and high value-added production." Speaking at the forum Finance minister Euclid
Tsakalotos stressed the government aims at a simpler, fairer tax system, adding that the main task of the finance
ministry for the last three years was to provide the...
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ΗΠΑ- Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα, πιο σταθερό και δίκαιο
(video)
"Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο", είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. Στο ερώτηµα
αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ.
Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των
κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια. Ο υπουργός
Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω
του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος. Για τον νόµο Κατσέλη είπε
πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι...
Astratv.gr ·

πριν από 18 λεπτά ·
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ΗΠΑ- Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα, πιο σταθερό και δίκαιο
(video)

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
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ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ βρέθηκαν τις
προηγούμενες μέρες οι Ελληνες
τραπεζίτες συμμετέχοντας
στο συνέδριο της Capital Link
τίτλο
Invest in Greece Στα
με
πάνελ που έλαβαν χώρα τα τραπεζικά στελέχη
εμφανίστηκαν αισιόδοξα για τις προοπτικές
του κλάδου παράλληλα όμως αναφέρθηκαν
και στις προκλήσεις με τις οποίες
αντιμέτωπα τα τραπεζικά ιδρύματα
Ο Χρήστος Μεγάλου επεσήμανε πως η
Ελλάδα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει τη βελτίωση
της διεθνούς εμπιστοσύνης τη
σταθερότητα και την αυξημένη
οικονομική δραστηριότητα τονίζοντας
παράλληλα πως διατηρούνται η θετική
στις δομικές μεταρρυθμίσεις και η
απαραίτητη στροφή προς ένα νέο αναπτυξιακό
μοντέλο Σύμφωνα με τον διευθύνοντα
σύμβουλο της Τράπεζας Πειραιώς η ολοκλήρωση
του προγράμματος δημιουργεί σημαντικές
ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τη
χώρα μας
Από την πλευρά του ο πρόεδρος της
Eurobank Νικόλαος Καραμούζης εξήρε το
γεγονός ότι βελτιώνονται οι συνθήκες
Επίσης ανέφερε ότι οι τέσσερις
συστημικές τράπεζες μετατρέπουν με γοργούς
ρυθμούς τα επιχειρηματικά και
τους μοντέλα ενώ επενδύουν σε

ΣΤΗ

Οι εκπρόσωποι των ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων άνοιξαν τα
χαρτιά τους στο συνέδριο της Capital Link με τίτλο Invest in Greece
Πρέπει να βρεθούν εργαλεία ώστε οι ελληνικές τράπεζες να
αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τα προβλήματα που προκάλεσε η κρίση
διαμηνύει η Goldman Sachs
ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΤΖΟΥ
amaliakatzou@gmail.com

βρίσκονται

δημοσιονομική

δυναμική

ρευστότητας

λειτουργικά

μεγάλο βαθμό στην τεχνολογία αλλά και στα
εναλλακτικά κανάλια συναλλαγών Ο διευθύνων
σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας
Παύλος Μυλωνάς σημείωσε ότι λόγω της
βελτίωσης των δομικών στοιχείων της
οι τράπεζες μειώνουν τα μη
ανοίγματα προστατεύουν τα
κεφάλαια και ενισχύουν τη ρευστότητα ενώ
παράλληλα καταγράφεται αυξανόμενη ζήτηση
οικονομίας

εξυπηρετούμενα

για εταιρική δανειοδότηση

Από την πλευρά του ΤΧΣ ο Martin Czurda
τόνισε ότι οι εξελίξεις στο πλαίσιο της εσωτερικής
διαχείρισης των NPLs από τις τράπεζες
σε συνδυασμό με τη βελτίωση της οικονομικής
εικόνας της χώρας και την τόνωση
της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και να

τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη
Στην τοποθέτησή του το στέλεχος της
Goldman Sachs Julien Retit υποστήριξε πως
οι τράπεζες χειρίζονται τα ανοίγματά τους σε

μη εξυπηρετούμενα δάνεια ωστόσο πρέπει
να βρεθούν εργαλεία που να τους δίνουν τη
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά
τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση
Με αυτό τον τρόπο οι τράπεζες θα μπορέσουν
να εστιάσουν στη στήριξη της οικονομικής
ανάκαμψης Σύμφωνα με το στέλεχος
του επενδυτικού οίκου τα τελευταία τρία
χρόνια οι τράπεζες έκαναν αξιοσημείωτη
πρόοδο στην αντιμετώπιση χρόνιων
που αντιμετωπίζει ο κλάδος
Οι τράπεζες τώρα επεσήμανε τελούν υπό
διαπραγμάτευση σε ένα κλάσμα της αξίας
στην οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε ο κλάδος
Τέλος ο Πάνος Παπάζογλου της Emst
Young επεσήμανε ότι προτεραιότητα για
τον τραπεζικό κλάδο αποτελεί η δημιουργία
ενός πλαισίου για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των NPEs το οποίο θα έχει
την πλήρη στήριξη του SSM και της ΕΚΤ Η
αντιμετώπιση του προβλήματος θα επιτρέ¬
προκλήσεων

ψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις άλλες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν

Τα συμπεράσματα
Οπως ανέφερε η Goldman Sachs σε έκθε
σή της για το εγχώριο banking τα ζητήματα
που έθεσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
στο Greek Conference είναι τα εξής
Η διοίκηση της Eurobank υποστήριξε
πως το πρώτο τρίμηνο του 2019 αναμένεται

να γίνουν η τιμολόγηση της τιτλοποίη
σης και η υποβολή του σχεδίου για τα κόκκινα
δάνεια στον SSM Η συγχώνευση με
την Grivalia αναμένεται να ολοκληρωθεί
τον Απρίλιο του 2019 Σχεδιάζεται η διάθεση
τουλάχιστον του 50 της Financial
Planning Services FPS To τελευταίο τρίμηνο
θα πραγματοποιηθεί η διανομή του
ομολόγου mezzanine
Σε ό,τι αφορά το SPV η διοίκηση περιμένει
NAV 1,35 δια ευρώ εκ των οποίων 1,05
δια ευρώ θα αντιστοιχεί στο senior ομόλογο
και 300 εκατ ευρώ στο mezzanine Η
Eurobank δήλωσε επίσης ότι η μείωση των
μετρητών έχει ήδη οριστεί και συμφωνηθεί
με τον SSM
Η Alpha Bank υπέδειξε ότι η σχετιζόμενη
με την αναβαλλόμενη φορολογία αραίωση
dilution είναι ο κύριος περιοριστικός
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παράγοντας στην επιτάχυνση της
των NPEs και υπό αυτό το
πρίσμα μπορεί αν επιτύχει να
το μοντέλο εταιρικής
της Eurobank προκειμένου
να διαγράφει τον κίνδυνο αραίωσης
διάθεσης

αναπαραγάγει

αναδιάρθρωσης

Σταδιακή μείωση
Η διοίκηση της Εθνικής έκανε γνωστό
πως σχεδιάζει να μειώσει τα
NPEs περισσότερο σταδιακά έναντι
της Eurobank και προέβλεψε απόδοση
ιδίων κεφαλαίων ROE 2 για το
2019-2020 Η τράπεζα υπέδειξε ότι
περιμένει πως θα χρειαστεί να εκ¬

δώσει τίτλους Tier 2 για να συμμορφώνεται
στο μέλλον με τους κανόνες
P2G

Η διοίκηση της Πειραιώς υποστήριξε
ότι δεν έχει επανέλθει σε
ό,τι αφορά στο σχέδιο μείωσης των
NPEs που υποβλήθηκε τον Σεπτέμβριο
Δήλωσε ότι περιμένει το P2R
πυλώνας 2 το 2019 να υποχωρήσει
στο 3 από το 3,75 σήμερα
Σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2
το 2019 και επιπλέον εργαλεία το
2020
Σε ό,τι αφορά στο σχέδιο της Τράπεζας
της Ελλάδος για τη μείωση

των κόκκινων δανείων και οι τέσσερις
τράπεζες εξέφρασαν την άπο¬

ψη ότι το σχέδιο της ΤτΕ είναι ακόμα
σε πολύ αρχικό στάδιο και κάποιες
ανέφεραν ότι ο SSM εξέφρασε κάποιες
επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά στο
μέγεθος του SPV 40 δια ευρώ Τέλος

ορισμένοι τραπεζίτες υποστήριξαν
ότι η μεταφορά των απαιτήσεων
αναβαλλόμενης φορολογίας
DTC μπορεί να συνιστά κρατική
ενίσχυση
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
από τα τρία σημεία εισαγωγής του

Στρατηγικές σχέσεις

μετιςΗΠΑ

σύστημα

Μεταρρυθμίσεις φιλικό επιχειρηματικό και φορολογικό
περιβάλλον αλλά και στοχοθετημένα κίνητρα για την προσέλκυση
επενδύσεων τα απαραίτητα συστατικά Τρεις συστάσεις
για την Ελλάδα στη μετά την παγκοσμιοποίηση εποχή
ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ
gdascalopoulos@gmail.com

ΚΑΘΩΣ ΜΑΠΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ δεν υπάρχουν

τις λύσεις θα χρειαστεί να τις προσδιορίσουμε
εμείς αλλά και να τις εφαρμόσουμε
με ρεαλισμό και ενταγμένες στο διεθνές
που αλλάζει Πίσω από τις
αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα
της ιδιαίτερα σημαντικής παρέμβασης του
Ευάγγελου Μυτιληναίου στο Capital Link
Forum όπου και βραβεύτηκε την περασμένη
περιβάλλον

ανακοινώσεις

εβδομάδα Η χρονιά που φεύγει βρίσκει
τον επιχειρηματία σε τροχιά ανόδου με μια
σειρά deals να κλείνουν διαδοχικά για τον
όμιλο ο όγκος του οποίου σχεδόν διπλασιάζεται
λίγους μήνες μετά την εφαρμογή της
εταιρικής μετεξέλιξης
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος εστίασε στην
ομιλία του στο Capital Link Forum στις
ΗΠΑ στις δυνανότητες που αποκτά η
οικονομία στο διεθνές περιβάλλον
εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός
ότι έπειτα από αρκετό καιρό η Ελλάδα δεν
είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσμιας
προσοχής Κάτι που αποτελεί καλό νέο
όπως σημείωσε
Εξήγησε ωστόσο ότι πριν φτάσουμε
ελληνική

ελληνικού

συστήματος αερίου γίνονταν εισαγωγές
αερίου μόνο για λογαριασμό της ΔΕΠΑ
στο πλαίσιο της διακρατικής συμφωνίας
προμήθειας αερίου από την Botas
Με την εισαγωγή αυτή το ελληνικό
αποκτά μέσω της Μυτιληναίος
πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά ενισχύοντας
καθοριστικά τη διαφοροποίηση των
πηγών προμήθειας Και πρακτικά σηματοδοτεί
ένα ακόμη καθοριστικό βήμα στην
ανάδειξη της χώρας σε κόμβο εισόδου και
ενεργειακό κέντρο για την ευρύτερη αγορά
αερίου της περιοχής της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης
Η εισαγωγή από την Τουρκία είναι ο
πέμπτος σταθμός στον μεγάλο δρόμο
του ομίλου στην αγορά αερίου που είχε
ανοίξει το 2009 στον τερματικό της Ρεβυ
θούσας όταν επιχειρήθηκε και πραγματοποιήθηκε
επεισοδιακά η πρώτη εισαγωγή
ιδιωτικού φορτίου LNG Σήμερα η Μυτιληναίος
είναι μαζί με τη ΔΕΗ ο μεγαλύτερος
καταναλωτής φυσικού αερίου στην
Ελλάδα με ετήσιες ανάγκες 1,5 δισ κυβικά
μέτρα που με την κατασκευή της νέας
600 MW το 2020 θα αυξηθούν σε
2,5 δισ κυβικά μέτρα
Η εβδομάδα που πέρασε είχε όμως κι
άλλον έναν σταθμό για την εταιρεία η
οποία ανακοίνωσε την ανάληψη της κατασκευής
του εμπορευματικού σταθμού της
Goldair στο θριάσιο ενός έργου 200 εκατ
ευρώ καταγράφοντας έτσι την εμπλοκή
του και στον κατασκευαστικό τομέα
Η επόμενη τριετία αναμένεται ιδιαίτερα
δυναμική για τον όμιλο με τον Ευάγγελο
Μυτιληναίο να προβλέπει διπλασιασμό
των μεγεθών του έως το 2021 Στην πορεία
αυτή σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν
αρχής γενομένης από τον επόμενο
μήνα η έναρξη των εργασιών της μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ύψους
430 εκατ ευρώ στη Λιβύη όπως και στην
Γκάνα για το αντίστοιχο έργο ύψους 363
εκατ ευρώ

στην Ελλάδα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει
στον κόσμο και να αξιολογήσουμε το ευρωπαϊκό
και το παγκόσμιο περιβάλλον διότι
σε αυτό το περιβάλλον η χώρα μας θα πρέπει
να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και
να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης
στην ομαλότητα και την ευημερία που
της αξίζει Πλούσιοι και φτωχοί Νότος και
Βορράς όλοι χρειαζόμαστε την ευρωπαϊκή
ενότητα είπε ο Ελληνας επιχειρηματίας
για να συμπληρώσει ότι για τους Ευρωπαίους
δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη επιλογή από
τη δημοσιονομική και πολιτική ενοποίηση

Τρία προβλήματα
Για την ελληνική οικονομία ανέφερε ότι η
κρίση οφείλεται σε τρία βασικά προβλήματα
τα δημοσιονομικά ελλείμματα το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα
αξιοπιστίας Πρέπει να ασχοληθούμε και
με τα τρία είπε αν θέλουμε να αφήσουμε
πίσω μας μια κρίση και κυρίως το ζήτημα
της αξιοπιστίας
Η χώρα πρόσθεσε πρέπει ταχύτατα να
προχωρήσει με τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις
και τις ιδιωτικοποιήσεις καθώς
και να δημιουργήσει ένα πολύ φιλικότερο
επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον

Να προσελκύσει μεγάλες και μικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις με γρήγορη αδειο
δότηση να έχει ολοκληρωμένη ενεργειακή
πολιτική και στοχοθετημένα κίνητρα Στο
ερώτημα τι σημαίνουν για την Ελλάδα η νέα
παγκόσμια τάξη και η μετά την παγκοσμιοποίηση
εποχή ο κ Μυτιληναίος είπε ότι η
χώρα πρέπει

ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις
κυρίως με τις
Ηνωμένες Πολιτείες
Να συνεχίσει με επιτυχία την περιφερειακή
εξισορρόπηση όπως και να κλείσει
όσο το δυνατόν συντομότερα το ζήτημα
την
με
Πρώην Πουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας με τη μέγιστη πολιτική

ΙΝα
στρατηγικές της σχέσεις

2

συγκατάθεση

Να

πολύ

παλέψει
σκληρά για
3 ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης

το έργο της

Καταλήγοντας ο κ Μυτιληναίος προέτρεψε
τους Ελληνες να μείνουμε ενωμένοι και
να ονειρευόμαστε ότι δεν θα είναι μακριά
η στιγμή που γενιές Ελλήνων θα δουν μια
πραγματικά αναπτυγμένη ώριμη και
ευρωπαϊκή χώρα ισότιμο μέλος
μιας πραγματικά ενωμένης Ευρώπης
Η παρέμβαση Μυτιληναίου πραγματοποιήθηκε
σε μια σημαντική στιγμή για τον
όμιλό του που από την περασμένη εβδομάδα
έσπασε ένα ακόμη άβατο στην αγορά
του φυσικού αερίου εισάγοντας φορτίο του
καυσίμου από την Τουρκία μέσω του σταθμού
των Κήπων Εβρου Η σημασία της
είναι κρίσιμη καθώς μέχρι σήμερα
από τους Κήπους Εβρου που είναι ένα
ευημερούσα

εισαγωγής

μονάδας

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος σε
παλαιότερη ομιλία του Προβλέπει
διπλασιασμό του ομίλου μέχρι το 2021

Οσοι παρακολουθούν
τον Ευάγγελο Μυτιληναίο
γνωρίζουν ότι έχει εξαιρετική
ανάγνωση τόσο του
ευρωπαϊκού όσο και του
παγκόσμιου περιβάλλοντος

ΧΡΟΙΑ
EAAJ

ΜΚΗΣ

ΑΗΑΠΤΥΒΑΚΗΣ
ΠΟΡΕΙΑΣ

J
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Είναι αργά
για δάκρυα
Πολύ αργά κύβε
Ευκλείδη Τσακαλώ

το θυμηθήκατενα
κάνετε αυτοκριτική
για τους φόρους με
τους οποίους φορτώσατε
τα νοικοκυριά
και τις επιχειρήσεις

Δενήτανόλοι
οι φόροι που η
Ελλάδα

υποχρεώθηκε

επιβάλει στη
διάρκεια της κρί

σηςσωοτοίκαιδί
καιοι είπε στην
ομιλίατου
στο Capital Link
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Σήμα κινδύνου
για τη φορολογία
SOS εκπέμπουν και οι eionvuéves Επεν

ôuxiKés Ακινήτων για το θέμα ms φορο
λογίαε Το θέμα τόνισε στη Νέα Υόρκη

όπου βρέθηκε για το συνέδριο Capital
Link ο κ Αριστοτέλη Kapunvôs διευθύνων
σύμβουλθ5τη5 Εθνική Πανγαΐα ΑΕΕ
ΑΠ ο onoios υπογράμμισε την ανάγκη
ανημετώπισα του θέματο ms φορολόγησης
των ΑΕΕΑΠ που δεν συνάδει με
τη διεθνή πρακτική για τέτοια οχήματα
καθώς τα καθιστά λιγότερο ανταγωνιστικά
για τηνπροσέλκυση δένων κεφαλαίων
στην Ελλάδα Στο πλαίσιο tns πορείαε
ανάκαμψε ms ελληνικήε οικονομία5 και
του momentum που έχει δημιουργηθεί
στο ελληνικό real estate είναι σημανπκό
να επανέλθει η φορολόγηση σε πλαίσιο
συγκρίσιμο με το εξωτερικό όπ&κ ήταν
μέχρι το 20ΐ6 για as ΑΕΕΑΠ έτσι ώστε η
Ελλάδα να περάσει το μήνυμα ότι υπάρχει
σταθερότητα και εκλογίκευση του φορολογικού

πλαισίου και οποιεσδήποτε
ακραίε5 κινήσει aù&ions xns φορολογί
as επιχειρήσεων όπακ ο επταπλασιασμό5

tns φορολόγησης των ΑΕΕΑΠ ήταν με
μονωμένε στο πλαίσιο αντιμετώπισα
έκτακτων αναγκών του παρελθόντο5 Ο
iôios σημειώνει ότι πλέον καταγράφονται
περισσότερε5 συναλλαγέ5 στο εγχώριο
real estate οι οποίε5 ενισχύονται και από
ns jxpäxes διαθέσει ακινήτων από x\s
ψάπεζε5 όπου κομβικό ρόλο έχουν οι
εγχώριεε ΑΕΕΑΠ Από την πλευρά των
Εένων επενδυτών ενισχυμένο ενδιαφέρον
δείχνουν κυρίας τα μεγαλύτερα funds
öpcos με έμμεσο τρόπο επενδύοντα5
δηλαδή σε NPLs και όχι άμεσα σε real
estate

Στ Σ
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Οι επενδυτές
με ρωτούν
περισσότερο για την

Ιταλία και το Brexit

Την αλλαγή του κλίματος στο εξωτερικό υπέρ
της Ελλάδας επεσήμανε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο tou 20ού επενδυτικού
φόρουμ της Capital Link Δεν με ρωτούν πλέον για τα
πράγματα που γράψουν οι εφημερίδες Εχουν προεξο
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φλήσει πλιίρως ou η σχεσΐ μας με τους Ευρωπαίους
πάει καλα Το ou έχουν μεγάλο ενδιαφέρον το
αηο το γεγονός ότι με ρωτούν περισσότερο
για u\v ίιαλιπ και το Brexit παρά για τιχν Ελλάδα
είπε χαρακτηριστικά Πώς αλλάζουν οι καιροί ε
αντιλαμβάνομαι

„
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οι
«Πρώτα κάλπες,
μετά οι επενδύσεις»

Εμπόδια για γρήγορη επάνοδο στις αγορές Ο Ποια top funds είδε οΤσακαλώτος στη
Νέα Υόρκη Προβληματισμός για την επόμενη μέρα στους διαχειριστές κεφαλαίων

'

Το ταραγμένο διεθνές περιβάλλον αγορές και τη ροή επενδυτικών
και η εσωτερική πολιτική αβεβαι- κεφαλαίων. Αυτό είναι το βαστότητα αποτελούν τροχοπέδη για κό συμπέρασμα δεκάδων επαφών
γρήγορη επάνοδο της χώρας στις που είχαν στη Νέα Υόρκη o υπουρ-

γός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα- τραπεζίτες και επιχειρηματίες με
καλωτος, η υπουργός Τουρισμού τα top funds όλου του κόσμου στο
Ελενα Κουντουρα, ο επικεφαλής συνέδριο για την «Ελλάδα μετά τα
του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας,
ΣΕΛ. Β2-3

μνημόνια».
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επικαιρότητα

Πρώτα οι εκλογές
ύστερα οι επενδύσεις
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ

I

πιφυλακτικοί για
την επόμενη μέρα

της Ελλάδας μετά
τα μνημόνια εμφα
νίζονχαι οι διεθνείς
επενδυτές κάτι που διεφάνη
και από τις τοποθετήσεις
J

Τροχοπέδη για την ουσιαστική
επιστροφή στις αγορές τα
μαύρα σύννεφα στην παγκόσμια
οικονομία και ο εκλογικός κύκλος
Οι επισημάνσεις των διεθνών
funds στη Νέα Υόρκη

κορυφαίων

funds στο πρόσφατο
επενδυτικό συνέδριο της
Link
Capital
στη Νέα Υόρκη το
οποίο παροδοοτακά προσελκύει
την ελίτ της Wall Street
τηρώντας στάση αναμονής
όσον αφορά τις προοΓΤπκές
επενδύσεων στη χώρα μας

Διακυμάνσεις
της εμπιστοσύνης

εκλογικές ισορροπίες θο
σύντομα σε νέα εκλογική
αναμέτρηση και μάλιστα
με απλή αναλογική αυξάνοντας
το πολιτικό ρίσκο
Καθώς οι προοπτικές της
χώρας παραμένουν σε μεγάλο
βαθμό εξαρτημένες από

οδηγήσουν

τις διακυμάνσεις της

Την ώρα εξάλλου που τα
μαύρα σύννεφα στο διεθνές

εμπιστοσύνης

των ξένων επενδυτών
οι οποίοι απστελούν
σημαντικό κανάλι χρηματο

οικονομικό και πολιτικό
πυκνώνουν και η

περιβάλλον

αναταραχή στις αγορές ήρθε
μάλλον για να μείνει ο εκλογικός
κύκλος στην Ελλάδα
δημιουργεί ανησυχίες για τη
συνέχιση και εμβάθυνση της
μεταρρυθμιστικής ατζέντας
προκαλώντας ερωτηματικά
και για την επόμενη μέρα των
εκλογών οι οποίες δεν
να διεξαχθούν την
άνοιξη Θα είναι αναρωτιούνται
η νέα κυβέρνηση ισχυρή
και φιλική προς την αγορά και
τις επιχειρήσεις απστελώντας
θετικό καταλύτη για τις επενδύσεις
ή οι διαμορφωθείσες
αποκλείεται

δότηοης για την οικονομία
ο υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης

Τσακαλώτος διαβεβαίωσε
τους επενδυτές ότι η
Ελλάδα θα συνεχίσει τις
και θα διατηρήσει
τα πλεονάσματα έχοντας
κατ ιδίαν συναντήσεις
με κορυφαία funds όπως
μεταρρυθμίσεις

Alliancebemstein's Emerging

Markets Growth Products
Bluecrest Capstone Partners
Caspian Capital Clearbridge
Investments Colt Capital Cvc

Capital Partners Advisory
Fidelity Investments Fred
Alger Management Gagnon

Ο υπουργός

Οικονομικών
Ευκλείδης
Τσακαλώτος
διαβεβαίωσε τους
επενδυτές ότι η
Ελλάδα θα συνεχίσει
τις μεταρρυθμίσεις
και θα διατηρήσει τα
πλεονάσματα

Securities Gamut Capital
Management LP Greylock
Capital Hayman Hudson
Bay Capital Knighthead
Lepercq Monarch Holdings
Oaktree Capital Management
Lp Paulson Co Serengeti
State Street Global Advisors

Tiaa Waterwheel Capital
Weiss Asset Management κ.ά
Η χώρα αναμένεται να

επιχειρήσει

νέα έξοδο στις αγορές

τους πρώτους μήνες του 2019

με την έκδοση δετούς ή ακόμα

και 3ετούς ομολόγου αφού
η έκδοση ΙΟετούς με κόστος
4,2%-4,5 είναι απαγορευτική
Τους πρώτους δύο μήνες
της νέας χρονιάς παροδοοτακά
εξάλλου επιχειρείται μεγάλο
μέρου των νέων εκδόσεων
διεθνώς καθώς οι θεσμικοί
επενδυτές ταποθετούν σημαντικό
κομμάτι της διαθέσιμας
ρευστότητας Στόχος η άντληση
μέρους των περίπου 7 δισ
ευρώ που φέρεται ότι θο αναζητήσει
μέσω νέων εκδόσεων
η χώρο το νέο έτος προκειμένου
να καλύψει το μεγαλύτερο
μερου των αναγκών για την
εξυμαρέτηση του χρέους που
ανέρχονται σε 1 1 δισ ευρώ με
τα 4 δισ ευρώ να προέρχονται
από το μαξιλάρι ασφαλείας

Οι στόχοι για
τα πλεονάσματα
Ο κ Δημήτρης Τσάκωνας
αναπληρωτής γενικός διευθυντής
του ΟΔΔΗΧ τόνισε
μεταξύ άλλων στη Ν Υόρκη
πως στόχος είναι η κάλυψη
των ετήσιων μεικτών χρηματοδοτικών
αναγκών του Δη
μοσίαυ μέσω μιας συνεχούς
και μόνιμης πρόσβασης στις

διεθνείς κεφαλαιαγορές η
διαχείριση των ταμειακών
διαθεσίμων τόσο του ελληνικού
Δημοσίου όσο και των
φορέων Γενικής Κυβέρνησης
αλλά και της βραχυχρόνιας
ταμειακής ρευστότητας του
ελληνικού Δημοσίαυ
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Την επιφυλακτικότητα

Οι προοπτικές για τουρισμό,
ακίνητα, τράπεζες και ενέργεια

Ηθέοη

τους για την
... επόμενη μέρα της
Ελλάδος «μετά τα

της Ελλάδας
στον κόσμο

μνημόνια» εξέφρασαν
διεθνείς επεν-

^- βατές noo είχαν
με
-ji 140 συναντήσεις
οσηγμένες και μη

Κοινή συνισταμένη των

«ίες, όπως και τα
funds που είχαν
ές συναντήμεκυβερνηπαξιωματουχους
πενδυπκό συνετής
Capital Link

εκτιμήσεων

των διεθνών επενδυτών
είναι πως καθώς ο
οικονομικός κύκλος δείχνει
να ωριμάζει, μαύρο σύννεφα
σκιάζουν την παγκόσμια
οικονομία, ενώ σε αυτό το
διεθνές περιβάλλον οι αγορές

θο παραμείνουν

ευαίσθητες

σε επιλογές πολιτικής
που θο μπορούσαν να
επηρεάσουν τις προοπτικές

της Ελλάδας.
Οπως προειδοποίησε
προσφάτως ο πρώτος
αναπληρωτής γενικός
του ΔΝΤ Ντέιβιντ
διευθυντής

0 Philip Brown της
Citigroup, η οποία αποτελεί
και έναν από τους μεγαλύτερους
«παίκτες» στις αγορές
κρατικών ομολόγων της ευρωζωνης, επεσήμανε πως καθώς
οι αποδόσεις των ομολόγων

διαπραγματεύονται με ένα
spread άνω των 100 μανάδων

βάσης έναντι των ιταλικών,
στην ουσία έχουν και το μεγαλύτερο

περιθώριο συρρίκνωσης
των αποδόσεων καιάρο
ανόδου των τιμών) στο σύνολο
της ζώνης του ευρώ για το
2019. Ωστόσο, για να πάνε καλά
τα πράγματα, θο πρέπει να

επιτυγχάνονται οι στόχοι για
τα πρωτογενή πλεονάσματα,
να σημειωθεί πρόοδος στις
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
και στον ρυθυό μείωσης των
«κόκκινων» δανείων και να
διευρυνθεί η δυνατότητα των
ελληνικών τροπεζών να
κρατικούς τίτλους.
αγοράζουν

Επιλεκτικοί
οι επενδυτές
Καθώς εξάλλου οι δυσμενείς

συνθήκες στις κεφαλαιαγορές
δεν απστελούν παροδικό
φαινόμενο, ο Giulio Baratta
της BNP Paribas εκτίμησε πως
«οι επενδυτές θα γίνουν σταδιακά
πιο επιλεκτικοί». Ο Τάκης
Σολωμός της Elikonos

Capital Partners αναφέρθηκε
στην αβεβαιότητα και

τη διστακτικότητα που
οι επενδυτές,

επιδεικνύουν

καθώς,

καλύτερη

τουριστική

χρονιά

όλων των

εποχών, με διεθνείς αφίξεις
που αγγίζουν τα 33 εκατομμύρια,

μπωπίσουν τους κινδύνους,

και της φιλοξενίας η αρμόδια

καθώς οι εμπορικές εντάσεις
μπορεί να οδηγήσουν
σε αχαρτογράφητα νερά.
Αν τεθούν σε ισχύ όλοι οι

υπουργός κυρία Ελενα Κουντουρά. Ο κ. Νίκος Χάτζος,
της Marriott International Inc.,
ανέφερε πως η Ελλάδα

επαπειλούμενοι δασμοί,
έως το 2020 θο έχει χαθεί
το 0,75% του παγκόσμιου
ΑΕΠ, ενώ αν δεν επιτευχθεί
εκεχειρία, μια ύφεση

μια πρωτοφανή
στον τουρισμό από το
2013, με συνεχή ρεκόρ αφίξεων
και εσόδων τουριστών.
περισσότερες από 350

δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Παράλληλα, η αύξηση των

επενδύσεις που σχετίζονται με
τον τουρισμό έχουν υποβληθεί
προς έγκριση κατά τη διάρκεια
των τελευταίων τριών ετών,

αμερικανικών επιτοκίων,
οι προοπτικές χαμηλότερης

ανάπτυξης από την Κίνα,
οι πολιτικές εντάσεις στην
Ευρώπη και οι διαπρογματεύσεις για το Brexit παραμένουν
παράγοντες κινδύνου,
ενώ τα "κίτρινα γιλέκα"
εκτιμάται ότι θο στοιχίσουν
το 0, 1% έως 0,2% του γαλλικού
ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο
του έτους».

Απειλές
Οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι
και ο προστατευτισμός
να απειλούν τις
οικονομίες, δεδομένων των
αδύναμων πολιτικών ηγεσιών
σε παγκόσμιο επίπεδο
και της ανόδου του λαϊκισμού.
εξακολουθούν

Αναφορικά με τη θέση
της Ελλάδας στη νέα
τάξη και στη μετά
την παγκοσμιοποίηση εποχή,
ο Ευάγγελος Μυτιληναίος,
του ομώνυμου ομίλου,
που βραβεύτηκε στη Νέα
παγκόσμια

Υόρκη για τη συνεισφορά
του στην ελληνική οικονομία,
εκτίμησε πως η χώρο
θο πρέπει να ενδυναμώσει
και να ενισχύσει τις στρατηγικές
της σχέσεις, κυρίως
με τις ΗΤΤΑ, να συνεχιστεί η
περιφερεισκή εξισορρόπηση
και να κλείσει το ζήτημα
με την ΠΓΔΜ με τη μέγιστη
πολιτική συγκατάθεση και
να παλέψει για το έργο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Για την ελληνική οικονομία
εκτίμησε πως δεν
υπάρχουν μαγικές λύσεις
και τόνισε πως πρέπει να

υποστήριξε πάντως πως η

προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις

για επενδύσεις στην Ελλάδα
είναι τώρα, καθώς «η χώρα
έχει ένα μοναδικό παράθυρο
ευκαιρίας για να προσελκύσει
κεφάλαια».

εξελίχθηκε

στην

σχεδόν 2 δτο. ευρώ επιπλέον
τοοριστικά έσοδα σε σχέση
με το 2017 και σειρά νέων
επενδύσεων» ανέφερε
για τον τομέα του τουρισμού

η ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας παραμένει ακόμα
εύθραυστη. 0 Νίκος Σταθόπουλος της BC Partners
κατάλληλη

ο 2018

Λίπτον, «οι κυβερνήσεις
και οι Κεντρικές Τράπεζες
μπορεί να μπν είναι καλά
εξοπλισμένες για να αντι-

όπως είπε, εκτιμούν ότι

χρονική συγκυρία

Οι εκτιμήσεις επενδυτών και
αναλυτών για την «επόμενη μέρα»

και να δημιουργηθεί
ένα φιλικό περιβάλλον που

θα προσελκύσει μεγάλες
και μικρές ξένες και εγχώριες
επενδύσεις.

τουριστικών

απολαμβάνει

ανάπτυξη

Επιπλέον,

επιβεβαιώνοντας τη σταθερά
αυξανόμενη εμπιστοσύνη των
ντόπιων και ξένων επενδυτών
στην τουριστική βιομηχανία
της χώρος.

Επενδυτικό πλαίσιο

κτες που θο προσαρμοστούν
στη δυναμική της αγοράς θο
είναι αυτοί που θο αδράξουν
τις ευκαιρίες.
Ο Αριστοτέλης Καρυτινος,
της Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ,
σημείωσε ότι καταγράφονται
πλέον περισσότερες συναλλαγές,

οι οποίες ενισχύονται και
από τις πρώτες διαθέσεις ακινήτων
από τις τράπεζες, αλλά

παράλληλα τη θετική δυναμική
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων

και την απαραίτητη
στροφή προς ένα νέο
μοντέλο ανάπτυξης. Η
των μη εξυπηρετούμενων
διαχείριση

ανοιγμάτων παραμένει

η σημαντικότερη πρόκληση
νια το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα»

ανέφερε o Χρήστος
Μεγάλου, της Πειροιώς.
«Το τοπίο το 2019 θα γίνει

στο ΑΕΠ της Ελλάδας έφθασε
στο 27, 3% το 201 7» ανέφερε

αφορούν κυρίως συγκεκριμένα
ακίνητα, εμπορικά, με αξιόλογα
επενδυτικά χαρακτηριστικά
(investment grade). Οι ξένοι
επενδυτές, κυρίως τα μεγαλύτερο

ο Γιώργος Γαλανάκις της

funds, δείχνουν ενισχυμένο

ταχυνόμενη μείωσή τους ως
το 2021» ανέφερε ο Θεόδωρος

Lampsa. Ωστόσο, σημείωσε
πως ο ελληνικός ξενοδοχειακός
κλάδος χρειάζεται ένα
σταθερό και φιλικό επενδυτικό
πλαίσιο προκειμένου να
την ηγετική του θέση
έναντι του ανταγωνισμού. Για
το real estate και τις υποδομές
ο Δημήτρης Ανδριόπουλος,
της Dimand, τόνισε πως το
2018 είχαμε τα πρώτα σημάδια
ανάκαμψης, κυρίως στον
ξενοδοχειακό τομέα και στην
αγορά φιλοξενίας, ενώ οι παί¬

ενδιαφέρον αλλά κατά κύριο
λόγο με έμμεσο τρόπο,
κυρίως σε NPLs και

Αθανασόπουλος, της
Alpha Bank. Στον τομέα της
ενέργειας, ο Arnaud Jossien,

όχι άμεσα σε real estate. Ιδιαίτερη

της BNP Paribas, παρατήρησε
πως η Ελλάδα βρίσκεται πλέον
πιο κοντά στη φιλοδοξία
της να εξελιχθεί σε έναν
ενεργειακό κόμβο,
ενώ ο Arnos Hochstein, της

«Η άμεση και έμμεση
συνεισφορά τον τουρισμού

διατηρήσει

επενδύοντας

κινητικότητα παρατηρείται
στον χώρο του τουρισμού
(hcrspitality), όχι μόνο σε resorts
αλλά και σε ξενοδοχεία πόλης.
«Ηχώρα θα πρέπει να
αξιοποιήσει

την ενισχυμένη διεθνή

εμπιστοσύνη, τη
σταθερότητα και
την αυξανόμενη οικονομική
δραστηριότητα, διατηρώντας
δημοσιονομική

ακόμα πιο απαιτητικό.
Τα σχέδια για μείωση των
NPEs θα οδηγήσουν σε επι-

περιφερειακό

Tellurian Inc., εκτίμησε
άλλων πως η Ελλάδα
μπορεί να αποκτήσει μια
μεταξύ

πολύτιμη

θέση στην ενεργειακή

σκακιέρα.
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Κλειδί το plan b
για τις τράπεζες
Σελ ΒΙΟ
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Κλειδί το plan b για τις τράπεζες
Πόσο θα μειωθούν τα κόκκινα δάνεια
Εκτιμάται ότι το τοπίο το 2019 θα γίνει
ακόμη πιο απαιτητικό
ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΤΙΚΙΔΗΣ

ι σημαντικές εξελίξεις
στο εσωτερικό
πλαίσιο
των Μη
Εξυπηρετούμενων
διαχείρισης

Δανείων ΜΕΔ)/Μη Εξυπηρετούμενων
Ανοιγμάτων ΜΕΑ των τραπεζών
σε συνδυασμό με τη βελτίωση
των οικονομικών προοπτικών της
χώρας αναμένεται να συμβάλουν
στην ανάπτυξη μέσα στο επόμενο
έτος και να βοηθήσουν τις τράπεζες
να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να
ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα
στην Ελλάδα ανέφερε ο δρ

σιο ανέφερε πρόσφατα παρακολουθούμε

που ανακοινώθηκε από τη Eurobank

κάποιες συμπληρωματικές
προτάσεις για σχέδια μείωσης των
ΜΕΑ από το ΤΧΣ σε συνεργασία με
το υπουργείο Οικονομικών την Τράπεζα
της Ελλάδος και άλλους φορείς

Η επιτυχημένη διαχείριση των μπ

Martin Czurda διευθύνων σύμβουλος
του ΤΧΣ Hellenic Financial Stability
Fund στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου της Capital Link στη Ν Υόρκη
Τα σχέδια των συστημικώντρουε
ζών πσυ υποβλήθηκαν στον Ενιαίο

όπως το Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών
Στοιχείων Asset Protection
Scheme μεταφοράς αναβαλλόμενου
φόρου DTC σε μια εταιρεία ειδικού
σκοπού SPV και πρόσθετων προτάσεων
που ενσωματώνουν τη χρήση

Εποπτικό Μηχανισμό ΕΕΜ περιλαμβάνουν
ε™θετική μείωση των επιπέδων
των ΜΕΑ μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του
2021 φθονονταςτα €33 δισ σε απόλυτα
επίπεδα και σε αναλογία περίπου
στο 21 Αλλά μια περαιτέρω μείωση
κάτω του 10 του λόγου των ΜΕΑ είναι

τιτλοποίησης

απαραίτητη προκειμένου οι τράπεζες
να καταστούν ανταγωνιστικές
va προσεγγίσουν τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο και να επιστρέψουν σε μια πορεία
βιωσιμπς ανάπτυξης Σε αυτό το πλαί¬

Ολες αυτές οι προσπάθειες θο πρέπει
να εναγκαλιστούν εφόσον ο κοινός
ππρονομαστης για όλες τις προτεινόμενες
λύσεις είναι η διατήρηση της
χρηματοπιστωτικής σταθορότητας Οι
τράπεζες έχουν επίσης συνειδητοποιήσει
την ανάγκη να γίνουν πιο ευέλικτες
στα συμπληρωματικά συστημικά
σχέδια μείωσης των ΜΕΑ καθώς και
στην αναζήτηση εξειδικευμένων λύσεων
μείωσης των ΜΕΑ όπως αυτό

CITIGROUP

εξυπηρετούμενων

δανείων θο εισαγάγει
νέα ρευστότητα στην οικονομία και
θο βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα
και τη βιωσιμότητα των ελληνικών
εταιρειών ανέφερε o Κωνσταντίνος
Καρύδης της Reed Smith ενώ ο
Θεόδωρος

Αθανασόπουλος της Alpha
Bank ανέφερε πως το τοπίο το 2019
θο γίνει ακόμη πιο απαιτητικό Η
των συζητήσεων για το APS
και την πρόταση της Τράπεζας της
Ελλάδος αναμένεται να επηρεάσουν
τα σχέδια για μείωση των NPEs και
να οδηγήσουν σε επιταχυνόμενη μείωση
του δείκτη ΝΡΕ το 2021 Ο κ

Διαφάνεια
ons πωλήσεις

ολοκλήρωση

Pablo Fernandez-Galiano της Credit
Suisse σημείωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον
για τον τομέα Αυτό είναι πολύ
θετικό Εχουμε αυτό το επενδυτικό

ενδιαφέρον λόγω του μεγέθους της
ευκαιρίας που παρουσιάζεται στην
Ελλάδα

Ο κ Bob Liao της Citigroup
πως οι τραπεζίτες και οι
αγορές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στην ποιότητα των δεδομένων
κατά την πώληση χαρτοφυλακίων
σημείωσε

κόκκινων δανείων και
για αυτόν τον λόγο οι τράπεζες
πρέπει να προαπαθησουν να
αυτά τα στοιχεία με έναν
nto τυποποιημένο και ομοιόμορφο
εκδίδουν

τρόπο
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protothema.gr
newmoney.gr

Με άδειο καλάθι
επέστρεψε από Tis
ΗΠΑ ο Τσακαλώτο8
ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑ τα κόκκινα δάνεια
και οι καθυστερήσεις oris μεταρρυθμίσεις φρενάρουν τους επενδυτές

Η

Με άδεια χέρια γύρισε από τη Νέα Υόρκη ο
υπουργ05 Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώ
Tos Ka9(i)s διαπίστωσε ότι το öieöves περιβάλλον
είναι ιδιαίτερα αρνητικό Τα σύννεφα

oris ayopés πυκνώνουν και οι φόβοι για
επικείμενη νέα παγκόσμια ύφεση εντείνονται
καθιοτώνταε tous επενδυτέ5 διπλά κουμπωμένοι

απέναντι στη χώρα pas η οποία
βαρύνεται επιπλέον από τα μεγάλα προβλήματα
των κόκκινων δανείων και των
στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων

καθυστερήσεων

τόνισε χαρακτηριστικά ο διευθύνων oupßouto ins Goldman
Sachs Ζουλιέν Πετΐ
2 Το πλαίσιο που θα

διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη για

mvnpooraaiamsnpoams κατοικίας από πλειστηριασμούς
Ο κ Τσακαλώτακ προσπάθησε να διασκεδάσει Tis ανησυ
x\ss tous λέγονται θέλουμε μια ισορροπία ανάμεσα στην
προστασία της λαϊκής κατοικίας χωρίς όμως να προστατεύονται
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές Η ισορροπία αυτή είναι

δύσκολη γι αυτό χρειάζεται ακόμη λίγη δουλειά

καθυστερήσει cms αποκρατικοποιήσει και
ons μεταρρυθμίσει που προβλέπονται στο
πλαίσιο ms ενισχυμένη μεταμνημονιακιτς monreias Οι
3 Tis

γενικότερα

επενδιηά φοβούνται όπ οι μεταρρυθμίσει θα πέσουν
θύμα ins προεκλογικά περιόδου στη χώρα ias
Τα τρία παραπάνω θέματα βρίσκονται επίοτκ ψηλά
στην ατζέντα των δανειστών όπα υπενθύμισε στο συνέδριο

Του ΜΑΡΙΟΥ ΡΟΖΑΚΟΥ
m

ro^a<orj®ydhoü ci

Δ

εν υπήρίε ούτε ένας επενδυτής που να πει ότι
σχεδιάζει να επενδύσει στην Ελλάδα

Μεμονωμένο

ενδιαφέρον εκφράστηκε μόνο για τη
συμμετοχή σε τιτλοποιήσεκ κόκηντον δανείων

ανέφεραν χαρακτηριστικά στο business stories

έμπειρα στελέχη ms ayopas που συμμετείχαν την περασμένη
Δευτέρα στο 20ό Ετήσιο Φόρουμ του Capital Link
και είχαν κατ ιδίαν συναντήσει με εκπροσώπου Εένων
τραπεζών διεθνών οίκων και funds στο Metropolitan Club
ms Néas YôpKns Ο κ Τσακαλώτος χρησιμοποίησε στην

ομιλία του το σύνθημα η Ελλάδα επέστρεφε Ολοι σκέφτηκαν
ότι η επιστροφή γίνεται σε μία από m χειρότερες δυνατές
συγκύριε

To

Brexit οι επικείμενε ευρωεκλογές που θα

σε συνθήκες ενίσχυσης των λαϊκιστικών και

διεξαχθούν

εθνικιστικών

φωνών σε πολλές χώρες η κατάσταση στην Ιταλία ο
άεθνής εμπορικός πόλεμος κ.ά προκαλούν τεράστια αβεβαιότητα
για το 2019 επισήμαναν τα ίδια στελέχη Πέρα από
ns ανάίοες διεθνείς συνθήκες η προσπάθεια προσέλκυσης

ο επικεφαλή5 των τεχνοκρατών ms Eupamaïicns
Enrtponns για την Ελλάδα Ντέκλαν Καστέλο Ο κ Κοστέ
λο υπογράμμισε ακόμα τη σημασία που έχει η προσεκπκή

αύ&ιση του κατώτατου μισθού ώστε να μην επηρεαστεί
αρνππκά η ανταγωνιοπκότητα ms χώρας
Σύμφωνα με συμμετέχοντα στο φόρουμ του Capital
Link περίεργα ήχησε στα αυπάτων επενδυτών η προσπά

θειατου κ.Τσακαλώτου να βάλει αριστερό πρόσημο στην
παρουσία του στη Νέα Υόρκη μιλώντας για επιδόματα και
για τη σημασία ms κοινωνικής πολτπκής Οι μεταρρυθμίσεις
χωρίς κοινωνική συνοχή οδηγούν σε άνοδο του εθνικισμού
αλλά και η κοινωνική συνοχή χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι
εΒσου επικίνδυνη είπε ο υπουργός Οικονομικών

Το στοίχημα

ms επιστροφή ons ayopés
Η αβεβαιότητα για την πορεία της παγκόσμια οικονομία
είναι τόσο μεγάλη ώστε όπως φάνηκε στη Νέα Υόρκη
πολλοί επενδυτές θεωρούν όπ η Ελλάδα δεν έχει λόγο να

επενδυτών στη χώρα pas σκοντάφτει επίση5 στον σκεππ

βγει σπς αγορές το 2019 για να καλύψει μέρος των χρημα

κισμότους για τηνπορεία των μεταρρυθμίσεων Ο υπουργός

τοδοπκώναναγκώντης συνολικά ιι,74δισ ευρώ εφόσον
διαθέτει το μα&λάρι διαθεσίμων ùiJjous άνω των 26,6
δισ ευρώ Ωστόσο οι οίκοι α&ολόγησης αλλά και η Κομι

Οικονομικών αντιλήφθηκε απόπρώτοχέριπ σημαίνει
εποπτεία από πς αγορές ακούγοντας πολλούς από τους
Εένους συμμετέχοντες στο φόρουμ να εκφράζουν την
ανησυχία τους για την εφαρμογή των μεταμνημονιακών

δεσμεύσεων της Ελλάδας και ιδίως για τα ε&ίς
1 Την
προσπάθεια ανπμετώπισης των κόκκινων δανείων
σπς ελληνικές τράπεζες Οπως φάνηκε στο συνέδριο
βλέπουν με θεπκό μάπ τη λύση του Asset Protection Scheme
APS με το σκεπτικό όπ έχει δοκιμαστεί στην Ιταλία και

άρα μπορεί να υλοποιηθεί γρήγορα θα πρέπει να δοθούν
στις ελληνικές τράπεζες περαιτέρω μέσα για την υπέρβαση
των προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν

σιόν έχουν υπογραμμίσει όπ όσο καθυστερεί η έκδοση
νέου κρατικού τίτλου τόσο αυτό θα εκλαμβάνεται ως
αδυναμία και θα αυξάνεται το κόστος δανεισμού ενώ τα

διαθέσιμα θα περιορίζονται
Στόχος της κυ βέρνησης και του Οργανισμού Διαχείρισης

Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ είναι να προχωρήσουν στην
πρώτη μεταμνημονιακή έκδοση ομολόγου το πρώτο
τρίμηνο του έτους Αν οι συνθήκες παραμείνουν όπως
σήμερα το πιθανότερο είναι να επιχειρηθεί η έξοδος με
5ετές ομόλογο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρπο
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Ασαφές το χρονοδιάγραμμα του ΟΔΔΗΧ για το πρόγραμμα ομολόγων του 2019
Γης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΑΗ

tous δοθεί από το κυβερνητικό
μια πρώτη εικόνα για το τι
εκδόσειε σχεδιάζονται για το 2019
και το πότε αναμένεται η επόμενη
έξοδοε oris αγορέε οι απαντήσει
που πήραν σε κατ ιδίαν συναντήσει
κινήθηκαν axis γραμμέε
τού βλέπονταε και κάνονταε
Σύμφωνα με πληροφορίεε τηε
Κ ο ΟΔΔΗΧ έχει αποφασίσει να
μη δεσμευτεί σε ό,τι αφορά το
χρονοδιάγραμμα εκδόσεων για το
2019 λόγω των προκλήσεων με τιε
οποίεε είναι αντιμέτωπεε οι διεθνείε
αγορέε Ετσι θα αρκεστεί σε ένα
aaacpés χρονοδιάγραμμα
Στουε κινδύνουε του επόμενου
έτουε περιλαμβάνονται η κατάσταση
στην Ιταλία οι ευρωεκλογέε κα
Qùs και οι εκλογέε σε πολλά κρά
τη-μέλη ms Ευρωζώνηε οι εξελίξει
γϋρω από το Brexit καθώε και η
γενικότερη αναταραχή λόγω του
εμπορικού πολέμου Αυτοί οι πα
επιτελείο

Αν και το οικονομικό επιτελείο το

τελευταίο

διάστημα είχε επισημάνει
την ανάγκη διατήρησα του συνε
xoùs διαλόγου με την επενδυτική
κοινότητα και την οικοδόμηση εμ
πιστοσύνα με tous επενδυτέε
προβάλλονταε ότι τον τελευταίο
μήνα του éxous και μετά και την
κατάθεση του προϋπολογισμού
του 2019 ο Οργανισμόε Διαχείρισηε
Δημοσίου Xpéous ΟΔΔΗΧ θα προβεί
σε συγκεκριμένεβ και αναλυτικέε
ανακοινώσει όσόν αφορά το
εκδόσεων του επόμενου
étous τελικά οι επενδυτέε το μόνο
που μπορούν να περιμένουν είναι
μια γενικόλογη και καθόλου αναλυτική
πρόγραμμα

ανακοίνωση
Παρότι και τα ξένα funds που
συμμετείχαν στο συνέδριο tos Capital
Link στη Νέα Υόρκη την
εβδομάδα ανέμεναν να
περασμένη

ράγοντεε σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ
αναμένεται να επηρεάσουν το
κλίμα oris αγορέε Από
τη στιγμή που η ελληνική αγορά
ομολόγων είναι πολύ ρηχή και ευάλωτη
aus μεταβολέε tos επενδυ
τικήε διάθεσηε και οι ελληνικοί
κρατικοί τίτλοι έχουν και θα
να έχουν υψηλή συσχέτιση
με tous ιταλικούε η Ελλάδα
δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από Tis
διεθνεί5 εξελίξει γεγονόε που
κάνει δύσκολη την ανακοίνωση
ενόε λεπτομερούε χρονοδιαγράμ
ματο3 εξόδου στιε aYopés
Αυτό που θα ανακοινωθεί σύμφωνα
με Tis iàies πληροφορίεε είναι

γενικότερο

συνεχίσουν

ουσιαστικά έωε χι ποσό αναμένεται
να κινηθούν οι εκδόσειε του ελληνικού
Δημοσίου το 2019 Οπωε
αναφέρουν αρμόδιεε πήγε5 το επόμενο
éros η Ελλάδα προγραμμάτιζα
να αντλήσει από Tis αγορέε περίπου
έωε 7 δισ ευρώ προσβλέπονταε

παράλληλα και σε επιστροφέε κερδών
ύψουε 1,8 δισ ευρώ από Tis
Θέσεΐ5 ms ΕΚΤ και των ευρωπαϊκών
κεντρικών τραπεζών στα ελληνικά
ομόλογα SMPs και ANFAs Αν και
η έκδοση ενόε ΙΟετούε ομολόγου
αποτελεί τον μεγάλο στόχο ένα

ομόλογο μικρότερηε διάρκειαε
δετέβ ή 3ετέ5 θεωρείται πιο εφικτό
να προηγηθεί Στιε προτεραιότητεε
του ΟΔΔΗΧ πάντωε είναι η επανα
γορά 5 δισ ευρώ από το σύνολο
των περίπου 10 δισ ευρώ του xpéous
npos το ΔΝΤ τα οποία επιβαρύνονται
με επιτόκιο 4,9 για το οποίο

μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το
μαξιλάρι διαθεσίμων ύψουε 24
δισ ευρώ και το οποίο φτάνει τα
34 δισ ευρώ με την πρόσθεση των
repos Ωστόσο σύμφωνα με πλη
ροφορίε5 ο οργανισμόε δηλώνει
έτοιμοε να προχωρήσει σε μια
εάν προκύψει κάποια ευκαιρία
ακόμη και στο πρώτο τρίμηνο του
έκδοση

2019 καθώε αναγνωρίζει ότι σιγά
σιγά η Ελλάδα πρέπει να βγει ξανά

axis αγορέε
Ο ΟΔΔΗΧ δεν φαίνεται να ποντάρει
σε κάποια αναβάθμιση tos
ελληνικήε οικονομίαε από tous οί
Kous αξιολόγησα σύντομα με τη
Moody's σε πρόσφατη επίσκεψή
tos στην Αθήνα να θέτει cos κριτήρια
για μια τέτοια κίνηση το
πέραε των εκλογών τη συνέχιση

tos ανάπτυξα και την ομαλοποίηση
του τραπεζικού συστήματοε
με λύσειε για τα κόκκινα δάνεια
Παράλληλα οι επενδυτέε έχουν
βάλει στη ζυγαριά και το πολνηκό
ρίσκο ενόψει διαφόρων εκλογικών
σεναρίων και προτιμούν να απόσχουν
από τα ελληνικά περιουσιακά
στοιχειά μέχρι να ξεκαθαριστεί το
τοπίο Στο συνέδριο υπογραμμίστηκε
εξάλλου πωε μόνο εάν υπάρξει
συνέχεια axis μεταρρυθμίσει
και λύση στο μέτωπο των κόκκινων

δανείων των ελληνικών τραπεζών
θα υπάρξει αποκλιμάκωση των
spreads Οπωε σημείωσε
ο Φίλιπ Μπράουν γενικόε διευθυν
τήε tos Citi εάν σημειωθεί πρό
oôos oris διαρθρωτικέε μεταρρυθμίσει
και στο ζήτημα των μη
δανείων των ελληνικών
τραπεζών θα υπάρξει περιθώριο
καλή
για
πορεία στα ελληνικά
κρατικά ομόλογα ιδιαίτερα εάν αρθεί
το ανώτατο όριο tos συμμετοχήε
των εγχώριων τραπεζών στην αγορά
ομολόγων Σε ό,τι αφορά αυτό
το θέμα πάντωε την άρση των
που έθεσε η ΕΚΤ το 2015
για us θέσειε που μπορούν να έχουν
οι τράπεζε5 σε ελληνικά ομόλογα
αν και έχει τεθεί στο τραπέζι από
την ελληνική πλευρά δεν αναμένεται
να υπάρξει κάποια npôoôos
νωρίτερα από tous επόμενοι 6 με
12 μήνεε όπωε αναφέρουν αρμόδιεε
πηγέε στην Κ

ελληνικών

εξυπηρετούμενων

περιορισμών
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EXXnves

και Εένοι
προΉμούν
Χριστούγεννα

με Airbnb

ΑΥΞΗΣΗ της ζήτησης όχι μόνο στους δημοφιλείς χειμερινούς
προορισμούς αλλά και στην Αθήνα επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική

ΜΕΓΑΛΗ

Η

πορεία και φέτος που παρουσιάζει ο τουρισμός της ελληνικής πρωτεύουσας

Την στιγμή που η Αθήνα έχει αρχίσει να

παρουσιάζει

στοιχεία κορεσμού όσον αφορά στην
προσφορά σπιτιών για βραχυπρόθεσμη μίσθωση
σε τουρίστεε το φαινόμενο Airbnb έχει
παρουσιάσει μεγάλη αύξηση cpéTOS orous δη
μοφιλεϊβ χειμερινοί προορισμούς με εμφανή
πλέον τον ανταγωνισμό για τα μικρότερα κυρίως
καταλύματα Tns ηπειρωτικήε Ελλάδα5

Tns ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ ΣΟΥΚΗ
stefariiasoukiegmaii.com

Η

ζήτηση από πλευρά5 των επισκεπτών
Ελλήνων αλλά και Ξένων εν όψει και Tns

εορταστική5 περιόδου παραμένει ανοδική
για τη χώρα pas τόσο για την πρωτεύουσα
η οποία αποτελεί άλλωστε την καλύτερη αγορά
στην Ελλάδα για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα βραχυπρόθεσμων
μισθώσεων όσο και για tous npoopiorioùs που
συγκεντρώνουν κίνηση τον χειμώνα κοντά στα μεγάλα
χιονοδρομικά κέντρα Μάλιστα οι πμέ5 από tous ιδιο
κτήτε5-οικοδεσπότε5 σε γνωστούβ χειμερινού5προορι
opoùs ανά την Ελλάδα είναι αρκετά τσιμπημένε5 δεδομένου
ότι τα σπίτια που προσφέρονται είναι κυ picas
αυτοτελείς και επόμενα μεγαλύτερε5 Karotis όπερ
σημαίνει όπ ενδεχόμενα και να μη συμφέρουν μια
οικογένεια

πρωτεύουσα αναφέρουν αύξηση των αναζητήσεων
επιβεβαιώνοντα5τη σταθερά ανοδική πορεία και φέκ
του τουρισμού Tns AOnvas όπου οι εκημήσε του
για tous Ξένοα επισκέπτε5 το 20ΐ8 ανπστοι

apxés του φθινοπώρου η λειτουργία του Μητρώου
Ακινήτων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
για m δηλώσει από tous iôiokûïœs των οτπτιών που
προσφέρονται για βραχυπρόθεσμε5 μισθώσει είναι
παραπάνω από αισθητή η αύΞηση του εν λόγω φαινομένου
με αποτέλεσμα σε περιοχέ5 όπα η Αράχωβα οι
Karows που φιγουράρουν ons γνωστέβ ηλεκτρόνια
πλατφόρμε5 Airbnb booking Homeaway κ.ά να
σε κλϊνε5 os αντίστοιχε5 των παραδοσιακών

χούνσε ένα νούμερο κοντά στα 5,7 εκατομμύρια από4,8
εκατομμύρια που ήταν το 2017 και 4,5 εκατομμύρια το
2016 Από την άλλη πλευρά ωστόσο η πλατφόρμα συνιστά
orous οικοδεοπουεΝ να διατηρήσουν χαμηλά tis
πμέ5 yeyovös που παραπέμπει σε αύξηση ms προσφο
pàs όσον αφορά στα διαθέσιμα σπίτια με την ένταξη
στην πλατφόρμα και νέων περιοχών οι οποίε5 στο
πρόσφατο παρελθόν δεν είχαν παρουσία όπα το Γα

καταλυμάτων
Μάλιστα ειδικά στηνπερίπτωση Tns Apaxcoßas όπου
η αγορά ακινήτων είχε απογειωθεί στη διάρκεια Tns
προηγούμενα δεκαετή με πολλέ νέε5 κατασκευέ5
πέτρινων κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή και στη
συνέχεια κατά τη διάρκεια Tns Kpions κατέρρευσε με
πτώση πάνω από 50 των πμών τώρα οι ιδιοκτήτη που
είχαν αγοράσει στα ψηλά φαίνεται όπ βρίσκουν μια

πμή ανά διανυκτέρευση για ένα ολόκληρο σπίτι όπα
προκύπτει από π5 ενεργέ καταχωρήσει αυτή τη οτιγμή
είναι στα 90 ευρώ ειδικά για το διάστημα από tas 21 έα

m 26 Δεκεμβρίου

για 4 άτομα

Τα στοιχεία Tns iôias Tns πλατφόρμα5 για την ελληνική

αεροδρομίου

Σε έναν από tous πλέον δημοφιλείς προορισμούς χειμώνα-καλοκαίρι στο Πήλιο
οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη αύίηση την ώρα
που οι πληρότητες των μικρότερων παραδοσιακών καταλυμάτων στην εν λόγω περιοχή
μειώνονται παρά την άνοδο της τουριστικής κίνησης κυρίως από ίένους επισκέπτες
λάτσι ο Bùpcovas κ.ά να είναι συνεχή5

πρώτα τάΞεα ευκαιρία προκειμένου να ρεφάρουν

Η πλατφόρμα υπολογίζει όπ évas ιδιόκτητα μπορεί
να κερδίσει φέπ τα Χριστούγεννα έα 321 ευρώ από πι

ενδεικπκά η μέση πμή ανά διανυκτέρευση για το διάστημα
από Tis 21 έα 26 Δεκεμβρίου ανέρχεται στο
εντυπωσιακό νούμερο των 388 ευρώ για πέτρινη κατοικία
στο Λιβάδι που μπορεί να φιλοξενήσει 8 άτομα Η
προσφορά είναι γεγον05 πάντα όπ έχει αυΞηθεΐ σε
σύγκριση με τα Χριστούγεννα του 2017 όπου η Airbnb
κατέγραψε στην πλατφόρμα τα ήδη από m apxés
uipnÂés πληρότητε5 και μόνο το 24 των
σπιπών ήταν διαθέσιμο για την εορταστική περίοδο
Σημειωτέον όπ όπα αναφέρουν οι Ξενοδόχοι Tns
Apaxcoßas τα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί στη
γνωστή πλατφόρμα στην ευρύτερη περιοχή ανέρχονται
σε 370 όταν Ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα καταλύματα
μαζί είναι κοντά στα 70

μίσθωση εν05 σπιπού για π5 ôiaKonés του Δεκεμβρίου και
Το νούμερο προκύπτει με βάση την
πληρότητα 75 για την περίοδο αυτή για μια καταχώρηση

Tns Πρωτοχρονιά

τεσσάρων ατόμων

Σταθερά ανοδική
η πορεία στην Αθήνα

ολόκληρου οτππού με χωρηπκόππα τεσσάρων ατόμων
ενώ το έσοδο όπα είναι φυσικό μπορεί να διαφέρει
ανάλογα τον τύπο την τοποθεσία Tns καταχώρησα κο.κ

Ειδικά για την Αθήνα πάντα με βάση τα στοιχεία ins
Airbnb και as αναζητήσει στα μέσα Νοεμβρίου οι
είναι 29 περισσότεροι για την ευρύτερη
περιοχή του κέντρου κατά την περίοδο του Δεκεμβρίου
και δη τα Χριστούγεννα και την παραμονή Tns Πρωτοχρονιά
Για την περίοδο των Χριστουγέννων η μέση
ενδιαφερόμενοι

Ξεπερνούν

Οι δημοφιΛείε
χειμερινοί προορισμοί
Ektôs Αθηνών orous δημοφιλεί5χειμερινού5προοριομού5

φέτο5 και παρά το γεγον05 όπ έχει Ξεκινήσει από Tis

Δεκεμβρίου
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TO AIRBNB
ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ
■

29% περισσότεροι σε σχέση με
πέρυσι τα Χριστούγεννα είναι οι
ενδιαφερόμενοι «επισκέπτε$» ms
Αθήνας.

■ Η

Σε έναν από tous πλέον δημοφιλείς προορισμούς για
χειμώνα αλλά και καλοκαίρι, το Πήλιο (Βόλος), οι βραχύχρονα

μισθώσει έχουν παρουσιάσει κατακόρυφη
αύξηση, γεγονόβ το οποίο έχει καταγράψει και η Επιτροπή
Τουριστικής Προβολής του δήμου, Kàvovros λόγο για
μείωση eras πληρότητα των μικρότερωνπαραδοσιακών
καταλυμάτων παρά την άνοδο ms Toupicraiais Kivnons
στην περιοχή, Kupicos από tous févous ετπσκέτπα. «Με
το δεδομένο άτι η περιοχή δεν διαθέτει ουσιαστικά πεντάστερε$μονάδε5,οανΜγ(ΰνΐΰγΰ$αποΊΐ3βραχ^ροΊ)εσμε5μιοϋώσεΐ5 εστιάζει Kvpiws στα μικρά και πιο παραδοσιακά
καταλύματα»,

αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Με βάση μάλιστα τα στοιχεία που συγκέντρωσε η
Επιτροπή, με αφορμή την κατάρτιση ms τουρισηκής
οτρατηγική5 για τη σεζόντου 2019, στην αιχμή tos σεζόν
φέπ», δηλαδή τον Αύγουστο, οι διαθέσιμε5 κλίνες npos
βραχυπρόθεσμη μίσθωση μέσω tos δημοφιλοΰ5 ηλατφόρμα5 orous Δήμου5 Βόλου, Ζαγορά5-Μουρεσίου και
Νοτίου Πηλίου έφτασαν ns 5.126 - με ένα σύνολο 1.278
npos ενοικίαση ακινήτων. Την ίδια στιγμή, οι κλιτών
ενοικιαζόμενων δωματίων αντιστοιχούν σε 6.958, ενώ τα
Ξενοδοχεία tos περιοχήβ, οτο Πήλιο και στον Βόλο, έχουν
μια δυναμικότητα που φτάνει τα 4 665 δωμάπα και ns
9.272 κλΐνα. Με βάση τα ίδια στοιχεία, στο πλαίσιο του
απολογισμού του 2018 γιατοντουρισμό, η μέση πληρότητα
στα καταλύματα εντ05 των διοικητικών ορίων του
Δήμου Βόλου μειώθηκε από το 51,4% του 2θΐ7στο49.7%.
παρά το γεγον05 όπ αυξήθηκαν οι αεροπορία acpi&is.
Τώρα, στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου για την
περίοδο των Χριστουγέννων η μέση τιμή ανά διανυκτέρευση
είναι στα 126 ευρώ, ωστόσο με δεδομένη τη μεγάλη

προσφορά, υπάρχει μεγάλο εύρο5 τιμών, με την
πλειονότητα των σητπώνπου μισθώνονται να μπορούν
να φιλοξενήσουν ακόμη και δύο οικογένειε5.
Υψηλέ5 πληρότητε5 παρουσιάζουν τα σπίτια που
μισθώνονται για την περίοδο των Χριστουγέννων στα

μέση τιμή ανά διανυκτέρευση στην
Αθήνα είναι 90 ευρώ για τη φιλοξενία
4 ατόμων την περίοδο 21-26/12.
■ Υψηλότερε$ είναι οι τιμές γύρω από
χιονοδρομικά κέντρα, κυρίως επειδή
πρόκειται για μεγάλες αυτοτελείς
κατοικίες.
■ Η υψηλότερη μέση τιμή ανά
διανυκτέρευση για την περίοδο 2 1 26/12 καταγράφεται στην Αράχωβα
και φτάνει τα 388 ευρώ.
■ 49.000 ακίνητα που εκμισθώνονται
μέσα από Tis ηλεκτρονικές
πλατφόρμες δηλώθηκαν έως τις 30/1 1
οτο Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ.
Τα
έσοδα από τη βραχυχρόνια
■
μίσθωση των εν λόγω ακινήτων,
έφτασαν τα 1 76 εκατ. ευρώ
(+160% έναντι του 2017).

των, ήδη από ns αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου δε
φαίνεται να έχει πτοήσει ιδιαίτερα tous ιδιοιαήτες ακινήτων
οι οποίοι αυξάνονται και πληθύνονται συνεχώ5 σε όλη
την Ελλάδα, παρόπ την ίδια σηγμή ο διοικητής της
Ανεξάρτητης

Apxns Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος
δηλώνει σε κάθε ευκαιρία όπ οι έλεγχοι θα είναι
συνεχείς προκειμένου να βρεθούν όσοι δεν έχουν δηλώσει
τα σπίπα τους.
Από τη Νέα Υόρκη στο συνέδριο Capital Link την
εβδομάδα, ο επικεφαλής tos ΑΑΔΕ δήλωσε ότι
έως ns 30 Νοεμβρίου -ημερομηνία κατά την οποία έληξε
η προθεσμία εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων- οι εγγραΠιτσιλάς

περασμένη

Μεγάλη άνοδο, κατά ι6ο%,
έχουν σημειώσει, με βάση τα στοιχεία tos ΑΑΔΕ, τα έσοδα
από ns βραχύχρονα μισθώσει, qraivovras τα 176 εκατ.
cpés ανιϊλθανπέριξτων 49-000.

ευρώ ένανπ ποσού ùiJjous 68 εκατ. ευρώ την περασμένη
χρονιά.

χειμερινό προορισμό tos Πελοποννήσου είναι ακόμη
χαμηλή. Και στα Καλάβρυτα η πλειονότητα των σππιών
που μισθώνονται μπορούν να φιλοξενήσουν 8 άτομα,
αφού πρόκειται για αυτοτελείς κατοικίε5, με αποτέλεσμα
η μέση πμή ανά διανυκτέρευση να ανεβαίνει για την
περίοδο από ης 21 έως 26 Δεκεμβρίου στα 179 ευρώ.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο Καρπενήσι, σε έναν
ακόμη δημοφιλή προορισμό λόγω του χιονοδρομικού
κέντρου, όπου επίσης τα διαθέσιμα οποία npos βραχυχρόνια
μίσθωση είναι (ακόμη) σχεπκά λίγα. ΕΣ ου και οι
υψηλές πληρότητε5 στην περιοχή για την περίοδο των
Χριστουγέννων, με αποτέλεσμα η μέση πμή ανά διανυκτέρευση
να αντιστοιχεί στα πέριξ των 181 ευρώ για ns

αυτοτελείς κατοικίε5. Ακόμη πιο μικρή είναι η προσφορά
σππιών στο Καϊμακτσαλάν, όπου εττίση5 η συντριπτική
πλειονότητα των σππιών που προσφέρονται είναι μεγάλα,
ανεβάζοντα5 εττίση5 τη μέση πμή ανά διανυκτέρευση
στα 311 ευ ρώ, με το σκεπτικό όπ ένα σπίπ θα φιλοξενήσει
παραπάνω από μία οικογένειες.

Καλάβρυτα, περιοχή που προσελκύει και αρκετού5
A0nvaious. Πάντ&κ, έστω κι avepéros υπάρχει -και στην
περίπτωση αυτή- αύξηση των ιδιοκτητών που θέλουν

Τα νούμερα ms ΑΑΔΕ

να γίνουν «οικοδεσπότε5», η προσφορά στον δημοφιλή

Το γεγονός πάντως tos λειτουργία5 του Μητρώου Ακινή¬

Το νούμερο των 49-000 ιδιοκτητών είναι πάντως χαμηλό
αν ληφθεί υπόψη όπ σύμφωνα με τη διεθνή βάση
AirDNA (η οποία καταγράφει ns δραστηριότητα
δεδομένων

βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω της Airbnb),
ύστερα και από την επεξεργασία από το Κέντρο Προγραμματισμού
και Οικονομικών Ερευνών έως και το πρώτο
εξάμηνο του 20ΐ8, τα «καταλύματα» σε όλη την Ελλάδα που
μισθώνονταν για βραχυχρόνια χρήση σε τουρίστες μέσα
απότηνπλατφόρμα Airbnb ήταν κάτι λιγότερο από 8ο.οοο,
έχοντας αυξηθεί κατά 66,5% σε σύγκριση με τα 47.6οο τον
Ιανουάριο του 20ΐ8, και αυτά αφορούσαν ενεργές καταχωρήσεις.
Η αποτύπωση των ενεργών καταχωρήσεων επιτρέπει
μια πιο ακριβή εκτίμηση του αριθμού καταλυμάτων
που διατίθενται στηνπράξη από tous lôioiomxsTOUs μέσω

ms Airbnb κατά την πλέονπρόσφατη περίοδο και ανάλογα

με τη σεζόν. Συνολικά και μέχρι το πρώτο μισό του 2018,
ενεργέ5 και μη καταχωρήσεις (δεδομένου όπ σε οποιαδήποτε
περίοδο ένας ιδιοκτήτης μπορεί να διατηρεί την

ανάρτηση του ακινήτου του στην πλατφόρμα, με την
ανάρτηση αυτή να είναι όμως ανενεργή υπό την έννοια όπ
δεν υπάρχει δυνατότητα κράτησης του ακινήτου), περισσότερα
από 126.000 καταλύματα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια
μίσθωση κατά τη διάρκεια tos τελευτα'κκ οκταετία5.
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Χωρίς αφήγημα
στους ξένους

επενδυτές
Τα ξένα funds που συμμετείχαν σχο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη ανέμεναν ία σχέδια για τη
μείωση ίων κόκκινων δανείων των
τραπεζών αλλά και πληροφορίες
για το τι εκδόσεις σχεδιάζονται για
το 2019 Ομως οι απαντήσεις που
πήραν σε κατ ιδίαν συναντήσεις
στις γραμμές τού βλέποντας
και κάνοντας Σελ 4

κινήθηκαν

11. ΧΩΡΙΣ ΑΦΗΓΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 4

Χωρίς σχέδιο πήγε στη συνάντηση
με επενδυτές η κυβέρνηση

Για την έξοδο της χώρας στις αγορές και το πρόβλημα των κόκκινων δανείων
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

πτωση σύμφωνα με εκτιμήσει
ms ayopäs μια μικρή έκδοση ms
τάξη iao)s των 2 δισ ευρώ για
έναν τίτλο 5ετού5 ή 6ετού5 διάρ
mas BaaiKôs oroxos είναι να

Προσήλθαν με σειρά από ερωτήματα

και αβεβαιότητεε για την ελληνική
οικονομία οι επενδυτέ5 στο συνέδριο
Invest in Greece του Capital
Link και αποχώρησαν xcopis να
έχουν γίνει σοφότεροι ôncos
πηγέ5 που συμμετείχαν
στην αφιερωμένη στην Ελλάδα
ημέρα στη Νέα Υόρκη την περασμένη

ξεκινήσει

η προεξόφληση των
του Διεθνού5 Νομισματικού
Ταμείου που είναι ακριβά Στόχοβ
είναι να εξοφληθούν 5 δισ ευρώ
από τα 10 δισ συνολικά του δανείου
Τα 2 δισ ευρώ εξ αυτών λήγουν
το 2019
Τον Φεβρουάριο εξάλλου εφόσον
υπάρξει θετική αξιολόγηση
ms Κομισιόν για την υλοποίηση
των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων
ms xcbpas écos τα τέλη του 2018
αναμένεται να ανακοινωθεί και η
πρώτη δόση επιστροφή5 των κερδών
των ομολόγων SMPs και ΑΝ
FAs ύψουε 644 εκατ ευρώ
Οσο για lis υπόλοιπεβ επενδύσει

δανείων

μεταφέρουν

Δευτέρα
Το μείζον ερώτημα και πηγή
avnouxias των περισσοτέρων ήταν
οι ελληνικέε τράπεζεε και ειδικότερα
το πρόβλημα των κόκκινων
δανείων tous αλλά και ms κερ
ôocpopias mus Σ αυτό η τοποθέτηση
του αρμόδιου υπουργού
Τσακαλώτου ήταν φειδωλή
σε πληροφορίεε Είπε ότι η κυβέρνηση
εξετάζει ένα σχήμα προστα
aias ενεργητικού APS ότι έχουν
υποβληθεί διάφορεε ιδέεβ και ότι
τα κριτήρια θα είναι η ταχύτητα
εφαρμογήε του η υφιστάμενη
στο σημείο αυτό παρέπεμψε
στην Ιταλία και η εξασφάλιση
γρήγορηβ έγκρισηβ από τη Γενική
Διεύθυνση Ανταγωνισμού ms Κο
μιοιόν Ετσι έδειξε npos το ιταλικό
μοντέλο xcopis όμωε άλλεβ λεπτο
Ευκλείδη

εμπειρία

μέρειεε και Kupicos xopis να
χρονικά λέγονταβ ότι η
απόφαση θα ληφθεί σύντομα
δεσμευθεί

Οπακ επεσήμανε πηγή που συμμετείχε

στο συνέδριο ακόμη και
το γεγονόε ότι η κυβέρνηση εξετάζει
πολλέ5 προτάσεΐΒ αντιμετωπίσθηκε

από tous owéôpous με
επιφύλαξη KaOcbs δείχνει ότι δεν
υπάρχει άξοναδ για την κατεύθυνση
όπου θέλει να πάει
Σύμφωνα με πηγή του oucovo
μικού επιτελείου nàvtcos axis
apxés του επόμενου trous θα είναι
έτοιμο5 ο ßaoiKOS σκελετόβ του
APS ο onoios θα βασίζεται πράγματι

στο ιταλικό μοντέλο καθώε πρόκειται
για ένα δοκιμασμένο σχέδιο

Ελλάδα φαίνεται ότι βγήκε από το μνημόνιο μόνο και μόνο για να βρει
κλειστές τις αγορές ή με ελάχιστη διάθεση για να τοποθετηθούν στα
ομόλογα και με υψηλό κόστος και να αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη
από τους επενδυτές καθώς η κληρονομιά της κρίσης κυρίως στις τράπεζες
και στην ανάπτυξη εξακολουθεί να τη βαραίνει

Η

ελληνικά

Ελλάδθ5 kqQùs το ένα σχέδιο δεν

Για τις υπόλοιπες επενδύσεις

στην πραγματική
οικονομία το κλίμα
που υπήρχε στη Νέα
Υόρκη ήταν ότι δεν
τις συζητεί κανείς
τουλάχιστον μέχρι
τις εκλογές
που θεωρείται ότι θα εξασφαλίσει
γρηγορότερα την έγκριση ms Κο
μισιόν και θα μπορέσει γρήγορα
να εφαρμοστεί Από κει και πέρα
η ίδια πηγή διευκρινίζει ότι μπορούν
να ενσωματωθούν και κάποιεε ιδέεε
ms npômans ms Τράπεζα5 xns

αποκλείει αλλά μπορεί να είναι
συμπληρωματικό του άλλου
Η ανακοίνωση του σχεδίου αν
όχι η τελική έγκριση από την Κο
μιοιόν είναι σημαντική σύμφωνα
με επενδυτική πηγή και για την
επόμενη έξοδο ms xcbpas cms αγο
pés Θα ήταν ευκταίο η επόμενη
έξοδθ5 eras αγορέε να γίνει όταν
θα υπάρξει κάποια αποφόρτιση
του προβλήματο5 των τραπεζών
σημειώνει KaOcbs αύξηση κεφαλαίων
των τραπεζών δεν αναμένεται
η μοναδική θετική είδηση μπορεί
να προέλθει από την ανακοίνωση
του σχήματοε προστασίαε
ενεργητικού Η ίδια πηγή τοποθετεί
κατόπιν αυτού την επόμενη έξοδο
Φεβρουάριο με Μάρτιο
Θα είναι nâvecos σε κάθε περί¬

στην πραγματική οικονομία το

κλίμα που υπήρχε στη Νέα Υόρκη
ήταν ότι δεν Tis συζητεί κανεί5
τουλάχιστον μέχρι τΐ5 εκλογέ5
Ετσι η Ελλάδα φαίνεται ότι βγήκε
από το μνημόνιο μόνο και μόνο
για να βρει κλειστά Tis ayopés ή
με ελάχιστη διάθεση για να
στα ελληνικά ομόλογα
και με υψηλό köotos το επιτόκιο
του δεκαετούβ είναι κολλημένο
στο 4,2%-4,8
να μην μπορεί να
τοποθετηθούν

επωφεληθεί ούτε από το πρόγραμμα
επαναγοράε του QE αφού τα
ομολογά ms παραμένουν χαμηλότερα
από την επενδυτική βαθμίδα

και να αντιμετωπίζεται με
επιφύλαξη από tous επενδυτέβ
καθώε η κληρονομιά ms Kpians
Kupiûtë o*cis τράπεζεβ και στην ανάπτυξη
εξακολουθεί va m βαραίνει
Στο διεθνέ5 πεδίο τα πράγματα
δεν προβλέπεται να γίνουν καλύτερα
tous επόμενοι μήνε5 στη
σκιά του Brexit του εμπορικού
των ιταλικών προβλημάτων
και ms ανόδου των φαινομένων
λαϊκισμού στην Ευρώπη
πολέμου

Δύο σενάρια για την προστασία της πρώτης κατοικίας
Δύο εναλλακτικέε προσεγγίσει

εξακολουθεί να εξετάζει το οικονομικό
επιτελείο ms κυβέρνησα
για την προστασία ms npcbms
KaTOiKias από πλειστηριασμούε
ενόψει ms λήξη5 ms ioxùos των
σχετικών διατάξεων του νόμου
Κατσέλη σύμφωνα με πηγή του
οικονομικού επιτελείου
Η πρώτη εναλλακτική είναι η
επέκταση του νόμου με τροποποίηση
των παραμέτρων του
ônos αναφέρεται Δηλαδή με
αυστηρότερα όρια αν
τικειμενική5 αξία5 ακινήτου και
εισοδήματοβ του δανειολήπτη
Η δεύτερη εναλλακτική είναι
ένα διαφορετικό πλαίσιο με βάση
το οποίο το κράτοε θα βοηθά
τον δανειολήπτη να πληρώσει
το δάνειό του αλλά και οι τρά
πεζεβ θα προχωρούν σε
των δανείων ουσιαστικά
κούρεμα

υποστηριχθούν

οι δανειολήπτες
που έχουν

πραγματικά μεγάλη
ανάγκη και να αποκλεισθούν
οι στρατηγικοί

κακοπληρωτές

διαφορετικά

αναδιάρθρωση

σία δανειοληπτών με όριο
εισοδήματοε Tis 35.000
ευρώ σήμερα το όριο είναι οι
λεγόμενεβ εύλογεβ δαπάνεε δια
ßicocnis που κυμαίνονται μεταξύ
13.900 και 40.800 ευρώ ανάλογα
με την οικογενειακή κατάσταση
όριο αξίαε npcoms κατοικίαβ Tis
200.000 ευρώ και δυνατότητα β

καθαρού

Επιδίωξη είναι να

Ενώ απομένουν μόνο ελάχιστε

μέρεε écos τη λήξη του χρόνου
και ms ioxùos του νόμου cos npos
το θέμα αυτό στην κυβέρνηση
δίνονται εσωτερηα μάχεε για
το είδοε ms npoamaias που τελικά
θα εξασφαλισθεί
Σύμφωνα με πληροφορίεε από
πλευράε του υπουργού Επικρα
τεία5 Αλέκου Φλαμπουράρη
πρόταση για προστα¬
διατυπώθηκε

KaTOiKias écos 100.000 ευρώ

Δεδομένου

ότι οι τράπεζε5 πιέζουν
για όριο αξία5 npcbms kotoikîos
écos Tis 100.000 ευρώ σήμερα
είναι 180.000 ευρώ για έναν ενήλικο
και φτάνει συνολικά για
με τρία παιδιά Tis
280.000 ευρώ η πρόταση
ανέφικτη Σύμφωνα με
πηγή των θεσμών ένα όριο ms
τάξηβ των 150.000 ευρώ θα ήταν
iacos λογικό
Επιδίωξη είναι να υποστηριχθούν
οι δανειολήπτεβ που έχουν
πραγματικά μεγάλη ανάγκη και
οικογένεια

θεωρήθηκε

να αποκλεισθούν οι στρατηγικοί
κακοπληρωτέβ Το οικονομικό
επιτελείο ms κυβέρνησα φιλοδοξεί
να καταλήξει σε μια λύση
eras επόμενε5 μέρε5 écos Tis apxés

Ιανουαρίου με στόχο να διασφαλίσει
την έγκριση των θεσμών
που επιστρέφουν oris 21 Ιανουαρίου

στην Αθήνα
npos το παρόν nàvrcûs είναι
μια ακόμη σημαντική εκκρεμότητα
που καίει φυσικά tous δα
νειολήπτεε και υπό αυτή την έννοια
και την κυβέρνηση ενόψει
εκλογών αλλά συνδέεται και με
την τύχη των τραπεζών
Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση
είχε ζητήσει αρχικά την παράταση
του νόμου Κατσέλη για ένα
χρόνο για να εισπράξει την άρνηση
των θεσμών οι οποίοι δεν
συμφώνησαν ούτε με μια συμβιβαστική
εξάμηνη παράταση
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

12. ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ_ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Ημ. Έκδοσης: . . .16/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .16/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 1

Ιταλικό μοντέλο

για προσωπικό
κόκκινα δάνεια
Το δύο σε ένα σχέδιο
που μελετούν οι τράπεζες
Μια λύση ιταλικήβ προελεύσεωε
που μπορεί να εξασφαλίσει ταυτόχρονη

μείωση των κόκκινων
και λειτουργικού κόστουβ
εξετάζουν οι τράπεζεε Το σχέδιο
που έχει εφαρμοστεί στο πλαίσιο
Tns συνεργασία5 ms ιταλικήβ τρά
πεζαβ Inresa με την Intrum
την πώληση κόκκινων
πακέτο με εργαζομένου
του κλάδου διαχείρισή5 tous σε
νέα εταιρεία που συστήνουν πω
λητή5 και αγοραστήε Με τον τρόπο
αυτό οι τράπεζε5 επιτυγχάνουν
ταυτόχρονα τη μείωση των κόκκινων
δανείων αλλά και του λειτουργικού
tous köotous στοιχεία που
αμφότερα είναι κρίσιμα για την
εξυγίανση των ισολογισμών tous
και την επιστροφή στην κερδοφορία
Η ανάγκη για περιστολή των
εξόδων είναι σε άμεση συνάρτηση
με τα μειωμένα έσοδα από τραπε
ζικέε εργασίεε και Kupicos από Tis
χορηγήσει δανείων Σελ 13
δανείων

προβλέπει
δανείων
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Ιταλικό μοντέλο δύο σε ένα για τις τράπεζες
η
Στόχος

ταυτόχρονη πώληση κόκκινων δανείων και η μείωση λειτουργικού κόστους με μεταφορά προσωπικού

Γης ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Δύο προτάσεις
για 4 τράπεζες

Σενάρια για απαλλαγή από τα κόκκινα

δάνεια με παράλληλη μείωση
του προσωπικού tous εξετάζουν
οι τράπεζε5 σε μια προσπάθεια να
ανταποκριθούν στη δέσμευση για
ταχεία εξυγίανση των ισολογισμών
tous και περιστολή του kôotous
Ο 6inXôs criôxos αποσκοπεί στο να
βγάλει Tis τράπεζε5 από τον φαύλο
κύκλο Tns δημιουργία5 ζημιών αί

povTas και Tis επιφυλάξει των
επενδυτών που έχουν γυρίσει την
πλάτη tous στον τραπεζικό κλάδο
οδηγώντα3 σε απώλειε5 τη5 τάξη5
του 50 περίπου την κεφαλαιοποίηση
tous μέσα σε έξι μήνεε
Η λύση Tns πώλησα κόκκινων
δανείων με παράλληλη μεταφορά
του προσωπικού στη νέα εταιρεία
που θα αναλάβει να διαχειριστεί

το κόκκινο χαρτοφυλάκιο έχει

εφαρμοστεί από την ιταλική τράπεζα
Intesa η οποία μεταβίβασε
μη εξυπηρετούμενα δάνεια 11 δισ
ευρώ στη σουηδική Intrum Τη
διαχείριση αυτών των δανείων ανέλαβε
μια νέα εταιρεία που
από κοινού με την Intesa
και την Intrum στην οποία
η ιταλική τράπεζα μετέφερε και
προσωπικό 600 υπαλλήλων από
τη μονάδα διαχείριση κόκκινων
δανείων που λειτουργούσε εντόβ
δημιουργήθηκε

Tns τράπεζα5
Οι ελληνικέ5 τράπεζεβ εξετάζουν
αυτή τη λύση στο πλαίσιο και των
αναγκών για περιορισμό του
kôotous που τον
λειτουργικού

τελευταίο

χρόνο βαίνει αυξανόμενο
λόγω και των προγραμμάτων εθε
λουσία5 εξόδου που υλοποιούν Η
ανάγκη για περιστολή των εξόδων
είναι σε άμεση συνάρτηση με τα
μειωμένα έσοδα από τραπεζικέ5
εργασίεβ και δη από Tis χορηγήσει
δανείων που παραμένουν καθη
λωμένεβ λόγω Tns anouoias
επενδυτικού ενδιαφέ
povros και την έλλειψη ζήτησηε
ουσιαστικού

Καταναλωτικά

S

Ελεύθεροι

€ΐ0,5δισ

ακτινογραφία
των κόκκινων
δανείων

Η

επαγγελματίες

και πολύ

μικρές επιχειρήσεις

επιχειρήσεις

€ΐ4,5δισ

€22,4 δια

κεφάλαια

ΠΗΓΗ Τράπεζα της Ελλάδος
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

για δανεισμό από τα νοικοκυριά ή
Tis επιχειρήσει σημαντικό μέροβ
των οποίων βαρύνεται ήδη με υψη
tés οφειλέβ npos xis χράπεζεε αλλά
και με υψηλά φορολογικά βάρη Η
λύση Intesa εξετάζεται σε συνδυασμό
με το λεγόμενο ιταλικό μοντέλο
δηλαδή την τιτλοποίηση κόκκινων
δανείων με την εγγύηση του
Δημοσίου Η λύση αυτή έχει
από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού
εγκριθεί

DG Comp tns Ευρωπαϊκήδ
Evcùons και εφαρμόζεται από Tis
ιταλικέ5 τράπεζεβ οι οποίεβ έχουν

προχωρήσει τον τελευταίο χρόνο
σε μαζικέ5 πωλήσει δανείων ή τιτ
λοποιήσειβ χαρτοφυλακίων Η
με εγγύηση του Δημοσίου
επιτρέπει ans ixoAucés χράπεζεβ
να εκδώσουν ομόλογα διαφορεχι
lais διαβάθμισηε senior mezzanine
και junior ανάλογα με το ρίσκο
κάθε χαρτοφυλακίου δανείων
που ενσωματώνεται σε κάθε τίτλο
και την πώληση tous σε επενδυτέ5
τιτλοποίηση

λύση της πώλησης
κόκκινων δανείων με
μεταφορά προσωπικού
στη νέα εταιρεία που
θα αναλάβει τη διαχείριση
έχει εφαρμοστεί
από την ιταλική Intessa
Η

Ανάλογη πρόταση έχουν
το Ταμείο Χρηματοπιστωτική
Σχαθερόχηχαβ και η JP
Morgan κατ εντολήν του υπουργείου
Οικονομικών και την πρόθεση
του να υποστηρίξει αυτή την
πρόταση στην DG Comp άφησε
να εννοηθεί σε δηλώσειβ του στη
Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνεδρίου
Capital Link ο υπουργόβ
επεξεργαστεί

Οικονομικών

Ευκλείδηβ Τσακαλώτο5

Στην περίπτωση xns xcopas μαβ η

υλοποίηση auräs Tns λύσηβ έχει
το πρόβλημα ότι σε αντίθεση με
την Ιταλία η πιστοληπτική αξιολόγηση
Tns Ελλάδαβ είναι πολύ
χαμηλή junk σκουπίδι και έτσι
η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου
έχει μικρότερη αξία Πηγέβ από
την πλευρά του ΤΧΣ εξηγούν όχι
η κακή βαθμίδα στην οποία κατατάσσεται
η χώρα μα5 δεν σημαίνει
ότι το Δημόσιο δεν μπορεί να
Σημαίνει ότι αυτό θα
στην τιμή που θα λάβει
το ομόλογο καθιστώντας έτσι ακριβότερη
εγγυηθεί

ενσωματωθεί

την τιτλοποίηση για Tis
τράπεζε5 αλλά όχι απαγορευτική
Σε κάθε περίπτωση στην
φάση η τιτλοποίηση
i)s προτιμότερη επιλογή
αντί Tns απευθεία5 πώλησα
εξαιτίαε του ότι οι τράπεζεε
μπαίνουν πλέον στον σκληρό πυρήνα
του προβληματοβ των κόκκινων
δανείων δηλαδή τα δάνεια
με εξασφαλίσει Στην τιτλοποίηση
παρούσα

προκρίνεται

δανείων

παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση
φέρεται να προκρίνει τη λύση
του ΤΧΣ δηλαδή την τιτλοποίηση
κόκκινων δανείων με την
εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου
ορισμένες τράπεζες θεωρούν
όχι εξίσου ελκυστική είναι
και η πρόταση της ΤτΕ δηλαδή η
τιτλοποίηση με τη χρήση του
αναβαλλόμενου φόρου Η λύση
αυτή προϋποθέτει ότι οι τράπεζες
θα χρειαστεί να καταφύγουν
στην αγορά για την έκδοση ομο
λόγων που θα ενισχύσουν τα
τους αλλά σύμφωνα με
εκτιμήσεις συγκεντρώνει και
ισχυρά πλεονεκτήματα Εκτός
του ότι ξεκαθαρίζει τους ισολογισμούς
των τραπεζών από ένα
μεγάλο τμήμα κόκκινων δανείων
βελτιώνει και την ποιότητα
των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών
που σήμερα αποτελούνται
σε μεγάλο βαθμό από αναβαλλόμενο
φόρο Σύμφωνα με τους
υπολογισμούς οι κεφαλαιακές
ανάγκες που θα απαιτηθούν
ανέρχονται στις 3 ποσοστιαίες
μονάδες περί τα 3-5 δισ ευρώ
για όλο το τραπεζικό σύστημα
και η επίπτωση διαφοροποιείται
ανά τράπεζα Ετσι στην περίπτωση
της Alpha Bank που διαθέτει
τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας η λύση αυτή
φαίνεται ότι ταιριάζει περισσότερα
στα χαρακτηριστικά της σε
αντίθεση με την Εθνική και την
Πειραιώς που είναι πιο επιφυλακτικές
σε αυτή την επιλογή
Από τις επαφές πάντως που έγιναν
με τον SSM ο εποπτικός
φαίνεται ότι βλέπει θετικά
την πρόταση αυτή που δεν
έχει ακόμη αποκλειστεί

η τράπεζα κρατάει συνήθωβ στα
βιβλία Tns ένα μέρο5 του ρίσκου
συνήθωβ αυτό που έχει περισσό
τερεε πιθανότητε3 να ανακτηθεί
δηλαδή του senior τίτλου και έτσι
μπορεί να πετύχει καλύτερη τιμολόγηση
αντί Tns πώλησηε που
την πλήρη απάλειψη
του δανείου από τα βιβλία Η
για την πώληση κόκκινων
στεγαστικών δανείων μέσω τιτ
λοποίησηε ύψουε 2 δισ ευρώ
ήδη από τη Eurobank ενώ
εντό5 του 2019 θα ακολουθήσουν
η Alpha Bank η Εθνική Τράπεζα
και η Τράπεζα Πειραιώβ Η Eurobank
στο πλαίσιο Tns συμφωνίαβ
για οριστική εξυγίανση του ισολογισμού
συνεπάγεται

διαδικασία

ξεκίνησε

Tns μέσω Tns συγχώνευσηε
με τη Grivalia δρομολογεί επίσηε
τη μεταφορά σε όχημα ειδικού σκοπού
SPV δηλαδή την τιτλοποίηση
7 δισ ευρώ με παράλληλη πώληση
του 50 Tns εταιρεία5 διαχειριστή
που έχει δημιουργήσει Tns FPS

μηχανισμός
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ
Για αϊ σημαντική συμβολή του στην ελληνική οικονομία διακρίθηκε
ο Euayverlos Μυτιληναίος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
ois Mytilineos στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουμ Invest
in Greece ois Capital Link To βραβείο 2018 Hellenic Capital Unk
Leadership Award απονεμήθηκε στον επικεφαλής της Mytilineos καθώς
η εταιρεία υπό την ηγεσία του εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό όμιλο
που έχει προσελκύσει στο κεφάλαιο του μεγάλους ξένους επενδυτές

14. ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
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ΜΙΑ ΑΝΑΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
Εχουν σηκώσει τα μανίκια στον

Οργανισμό Διαχείρισης

Δημοσίου

Χρέους και το μεγαλύτερο
μέρος της προετοιμασίας
για έξοδο της Ελλάδας στις
αγορές εντός του Ιανουαρίου
έχει ολοκληρωθεί Οι

επαφές

του υπουργού Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτου με

τους επενδυτές τις προηγούμενες
ημέρες στη Νέα Υόρκη
στο περιθώριο του συνεδρίου
της Capital Link ήταν εποικοδομητικές
Στήριξη στην επιδίωξη της κυβέρνησης να γίνει
μια έκδοση ομολόγου εντός του Ιανουαρίου προσφέρει
και η αποκλιμάκωση της ιταλικής κρίσης η οποία οδηγεί
προς τα κάτω τις αποδόσεις των ομολόγων Οσο για το
είδος του ομολόγου έγκυρες πληροφορίες αναφέρουν ότι
δεν θα είναι 1 θετές αλλά μάλλον 5ετές
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ΗΠΑ- Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα, πιο σταθερό και δίκαιο
(video)
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.

Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
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Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδω
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία

Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και
τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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«Μασάζ» Τσακαλώτου σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

Να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών και των τεχνοκρατών των δανειστών για το κλίµα
προεκλογικής παροχολογίας και για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων
και να πείσει τους εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, αγοράζοντας
νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις, θα προσπαθήσει σήµερα ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια». Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του
Φόρουµ. Πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σχεδιάζει προσεκτικά τα βήµατα που θα
οδηγήσουν το 2019 στην πρώτη µεταµνηµονιακή έξοδο της χώρας στις αγορές.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2019 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 11,9%,
έναντι µόλις 0,8% φέτος.
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του Φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων.
Οι ανησυχίες αναλυτών και επενδυτών
Το µεγάλο πρόβληµα είναι πως η ευρωπαϊκή και διεθνής συγκυρία (ιταλική κρίση, Brexit κ.λπ.) δεν είναι
ευνοϊκή για τη χώρα µας και πως το «ελληνικό success story», που προσπαθούν να «πουλήσουν» τόσο η
κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαίοι, αµφισβητείται έντονα από τους αναλυτές και, βεβαίως, από τη σκληρή
πραγµατικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρθρογράφος του
πρακτορείου Reuters σχολίασε χθες στη στήλη BreakingViews ότι «ο Τσίπρας µπορεί να δει ότι οι επενδυτές
είναι λιγότερο ανεκτικοί ακόµα και από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται προδοµένοι» και
πως ο Έλληνας πρωθυπουργός διάλεξε λάθος στιγµή για να υιοθετήσει «τον ρόλο του Άι Βασίλη, ενόψει
Χριστουγέννων».
Όπως ανέφερε το «ΘΕΜΑ» την περασµένη Κυριακή, τα µηνύµατα που έχει εισπράξει µέχρι στιγµής ο
ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
1. Θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη του
προϋπολογισµού του 2019;
2. Θα συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις;
3. Θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες δραστικά το πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων;
4. Θα µπορέσει να αναστραφεί η τάση δραµατικής µείωσης του πληθυσµού τις επόµενες δεκαετίες; Όσο
µειώνεται ο πληθυσµός (και ιδίως ο οικονοµικά ενεργός), τόσο αυξάνεται το βάρος του κατά κεφαλήν
χρέους.
Τις παραπάνω ανησυχίες θα εισπράξει σήµερα από πρώτο χέρι και ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος πριν από 12
µέρες δήλωνε: «Λένε ότι δεν θα βγούµε στις αγορές. Ας έρθουν σε 2-3-4 µήνες να µου το πουν ξανά αυτό».
Αποµένει να φανεί εάν θα έχει την ίδια άποψη και µετά τις συναντήσεις του µε την αφρόκρεµα της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.
Μολονότι η Ελλάδα µπορεί άνετα να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ.
ευρώ) καταφεύγοντας στο «µαξιλάρι» διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, η
παρατεταµένη απουσία από τις αγορές θα θεωρηθεί αδυναµία και θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση του
κόστους δανεισµού. Γι’ αυτό, στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή
5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) µέσα στο πρώτο τρίµηνο-τετράµηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη
µια έκδοση, ώστε να αντληθούν συνολικά τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ. Εάν οι διεθνείς συνθήκες
βελτιωθούν, ο πήχης θα ανεβεί στα 7 δισ. ευρώ. Το ιδανικό, βεβαίως, θα ήταν να µπορέσει να επιστρέψει
το Ελληνικό Δηµόσιο στις αγορές µε 10ετές οµόλογο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο µε τα
σηµερινά δεδοµένα. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε χθες το «ΘΕΜΑ», στόχος είναι η σταδιακή πρόωρη
αποπληρωµή 5 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) την τριετία 2019-2021. Το πρώτο βήµα
προβλέπεται να γίνει στις αρχές της προσεχούς χρονιάς µε 2 δισ. ευρώ που κανονικά λήγουν στη διάρκεια
του έτους και θα ακολουθήσει η πρόωρη εξόφληση άλλων 3 δισ. ευρώ, που ωριµάζουν τη διετία 2020-2021.
Τα πάνελ και τα βραβεία του Capital Link
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody’s, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε
σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές,
έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο
κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία».
Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
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Σαφάρι επενδύσεων στη Νέα Υόρκη
Η προσέλκυση των άµεσων επενδύσεων για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της κυβέρνησης για αύξηση
του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 11% µέσα στο 2019, αλλά και της
κάλυψης νέων εκδόσεων ελληνικών οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, είναι ο στόχος
της ελληνικής αποστολής µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο που βρίσκεται από
τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Στο 20ό επενδυτικό forum για την Ελλάδα της Capital Link, εκτός από την οµιλία
του υπουργού Οικονοµικών, µεταδόθηκε µήνυµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάλεσε τους
επενδυτές να "εµπιστευτούν εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω απ' όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό",
ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιµα µέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Από την πλευρά του, µέσω...
Fortunegreece.com ·

πριν από 4 λεπτά ·
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Ελπίδες για Ανάπτυξη, Πρόσκληση για Επενδύσεις στο 20o Capital Link

Ελπίδες για Ανάπτυξη, Πρόσκληση για
Επενδύσεις στο 20o Capital Link
15/12/2018 - 12:11

Με το καθιερωµένο φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» ολοκληρώθηκε η πανηγυρική ηµερίδα των
20 χρόνων της εταιρείας Capital Link, που φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη στελέχη επιχειρήσεων, τουρισµού,
τραπεζών καθώς και άλλους οικονοµικούς παίκτες της Ελλάδας αλλά και του κόσµου.
Οπως τόνισε η συνιδρύτρια της εταιρείας Όλγα Μπορνόζη που µαζί µε τον αδελφό της Νίκο
Μπορνόζη φιλοξενούν το εν λόγω φόρουµ στην καρδιά του Μανχάτταν στο Μετροπόλιταν κλάµπ:
«Είµαστε ευτυχείς που διαπιστώνουµε πως η συστηµατική δουλειά µας ως προς την προώθηση της
εικόνας της Ελλάδας έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη πολλών Ελλήνων αλλά και ξένων διακεκριµένων
ατόµων οι οποίοι µας τίµησαν πάλι µε την συµµετοχή τους και την υποστήριξή τους-ανάµεσά τους οι
Wilbur Ross, J. Paulson, όλοι οι εκπρόσωποι της Τρόικα, πέντε διεθνείς τράπεζες, ελληνικές τράπεζες,
επιχειρηµατίες, επενδυτές κλπ.
Επί 20 ολόκληρα χρόνια τώρα οργανώνουµε αυτό το φόρουµ στη Νέα Υόρκηανεξάρτητα απο
την οικονοµική ή πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Το δικό µας φόρουµ δεν είναι προσδεδεµένο
στο άρµα ενός κόµµατος και στοχεύει στην προώθηση της παρουσίας της Ελλάδς ως επιχειρηµατικής
και επενδυτικής αγοράς. Είµαστε ικανοποιηµένοι καθώς αυτά τα 20 χρόνια οι κυβερνήσεις όλου του
φάσµατος πατώντας στην πλατφόρµα µας έχουν κατορθώσει να στείλουν τα µηνύµατά τους σε ένα
ευρύτερο επενδυτικό και επιχειρηµατικό ακροατήριο».
Κύριος οµιλητής του φόρουµ ήταν ο υπουργός οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος
σηµείωσε µεταξύ άλλων πως η Ελλάδα βγήκε από το πρόγραµµα ακολουθώντας τα βήµατα
της Πορτογαλίας. Είπε ακόµη ότι λόγω των µέτρων λιτότητας η ανάπτυξη βρίσκεται στο 2% και του
χρόνου προβλέπεται 2,5% κοκ, αλλά σκοπός της κυβέρνησης είναι η στρατηγική της ανάπτυξης.
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Ο υπουργός των οικονοµικών έδωσε έµφαση στο γεγονός πως η Ελλάδα θα ξαναβγεί σύντοµα στις αγορές,
ενώ σηµείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει µια ισορροπία ανάµεσα στα πλεονάσµατα και στην κοινωνική
ανακατανοµή .
Οι προσαρµογές έχουν δώσει τα υπερλεονάσµατα σηµείωσε, τα οποία προκαλούν καθυστέρηση της
ανάπτυξης, αλλά δίνουν και αξιοπιστία στην κυβέρνηση διότι δείχνει πως πετυχαίνει τους στόχους της.
Σχετικά µε τις κοινωνικές παροχές στις αδύναµες τάξεις ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε πως το
πλεόνασµα οφείλει να ανακατανεµηθεί και γι αυτό δεν θα πειραχτούν συντάξεις, ενώ είπε πως στόχος της
κυβέρνησης είναι:
1. Να ενισχυθεί το σύστηµα της δικαιοσύνης, να εκσυγχρονισθεί η δηµόσια διοίκηση και
να ληφθούν µέτρα για το περιβάλλον
2. Να ενισχυθεί το σύστηµα των επενδύσεων
3. Να εξισορροπηθεί και να γίνει πιό δίκαιο το σύστηµα της φορολογίας.
Μιλώντας για τις τράπεζες ανέφερε πως µπορούν να δανείσουν την πραγµατική οικονοµία, αλλά δεν
είναι επενδυτικοί προορισµοί ακόµη, ενώ για το χρηµατιστήριο είπε πως η καθίζησή του έχει να κάνει µε
το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Σχετικά µε την συµφωνία των Πρεσπών ανέφερε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να λύσει τις διαφορές µε την
γείτονα χώρα, διότι πρέπει να δείχνει ως σταθεροποιητικός εµπορικός παράγων στην περιοχή των
Βαλκανίων.

Ενδιαφέρον παρουσίασε το φόρουµ του τουρισµού όπου η υπουργός Έλενα Κουντουρά ανέφερε πως το
2018 ήταν χρόνος ρεκόρ για τον τουρισµό στην Ελλάδα. Συγκεριµένα είπε πως το τουριστικό προϊόν
αναπτύχθηκε σε τζίρο και κέρδη, σηµειώνοντας πως τα ξενοδοχεία είδαν αύξηση στις κρατήσεις της
τάξης του 51,6% το 2017 και ακόµη περαιτέρω αύξηση µέχρι 12% τους πέντε πρώτους µήνες του 2018.
Η ίδια τόνισε πως µέσα απο την πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισµού, η Ελλάδα έχει
γίνει τουριστικός προορισµός επί 365 µέρες το χρόνο.
Στην οµιλία της εξάλλου σηµείωσε πως το υπουργείο πέρασε ένα νόµο τον περαµένο µήνα που προσπαθεί
να καλύψει τα κενά της διοίκησης και της νοµοθεσίας υποστηρίζοντας τις τουριστικές επιχειρήσεις στην
προσπάθειά τους να εκµοντερνισθούν και να αναπτυχθούν σε µια πιό φιλική επιχειρηµατική ατµόσφαιρα.
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Στο πάνελ του τουρισµού έλαβαν µέρος αρκετοί επιχειρηµατίες της τουριστικής βιοµηχανίας οι οποίοι
δήλωσαν εν µια φωνή πως η γραφειοκρατία και η υψηλή φορολόγηση αποτελούν ακόµη τροχοπέδη για τις
επενδύσεις στον τοµέα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως το φόρουµ του CapitalLink κλείνοντας 20 χρόνια στην προσπάθεια να
προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα αποτελεί µια αξιόπιστη πλατφόρµα για όσους επιχειρηµατίες
ενδιαφέρονται να δικτυωθούν µε Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες.
Πηγή: huffingtonpost
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Τι ΔΕΝ απάντησε ο Τσακαλώτος στα funds που είδε στη Νέα Υόρκη - [Fpress.gr]
Άλλα θα περίµεναν να ακούσουν οι ξένοι που µαζεύτηκαν για να πληροφορηθούν από πρώτο χέρι τι τρέχει
στην Ελλάδα λίγους µήνες µετά από το τέλος του Μνηµονίου κι άλλα τους είπε ο Ε. Τσακαλώτος. Στην
πραγµατικότητα όσοι συγκεντρώθηκαν στο συνέδριο της Capital Link για το "επιχειρείν" στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα, µόνο για επενδύσεις δεν έµαθαν, αφού ο υπουργός επικεντρώθηκε στις παροχές
και στον Προϋπολογισµό, λες και απευθυνόταν σε κοµµατικό ακροατήριο. Τι αλλαγές στο φορολογικό
πλαίσιο προωθεί η κυβέρνηση; Ποιες διευκολύνσεις για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων εξετάζει; Πόσο
γρήγορα θα αρθούν τα γνωστά γραφειοκρατικά εµπόδια που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τριτοτέταρτη
κατηγορία του Doing Bussiness; Τι θα αλλάξει στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών; Ποιες τροποποιήσεις
στους πολεοδοµικούς κανόνες θα φέρει η κυβέρνηση για να διευκολύνει επενδύσεις µεγάλης κλίµακας;
Αυτά, από ό,τι µαθαίνουµε, είναι µερικά από τα ερωτήµατα, που είχαν στους...
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Άλλα θα περίµεναν να ακούσουν οι ξένοι που µαζεύτηκαν για να πληροφορηθούν από πρώτο χέρι τι τρέχει
στην Ελλάδα λίγους µήνες µετά από το τέλος του Μνηµονίου κι άλλα τους είπε ο Ε. Τσακαλώτος. Στην
πραγµατικότητα όσοι συγκεντρώθηκαν στο συνέδριο της Capital Link για το "επιχειρείν" στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα, µόνο για επενδύσεις δεν έµαθαν, αφού ο υπουργός επικεντρώθηκε στις παροχές
και στον Προϋπολογισµό, λες και απευθυνόταν σε κοµµατικό ακροατήριο. Τι αλλαγές στο φορολογικό
πλαίσιο προωθεί η κυβέρνηση; Ποιες διευκολύνσεις για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων εξετάζει; Πόσο
γρήγορα θα αρθούν τα γνωστά γραφειοκρατικά εµπόδια που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τριτοτέταρτη
κατηγορία του Doing Bussiness; Τι θα αλλάξει στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών; Ποιες τροποποιήσεις
στους πολεοδοµικούς κανόνες θα φέρει η κυβέρνηση για να διευκολύνει επενδύσεις µεγάλης κλίµακας;
Αυτά, από ό,τι µαθαίνουµε, είναι µερικά από τα ερωτήµατα, που είχαν στους...
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Τι ΔΕΝ απάντησε ο Τσακαλώτος στα funds που είδε στη Νέα Υόρκη
Άλλα θα περίµεναν να ακούσουν οι ξένοι που µαζεύτηκαν για να πληροφορηθούν από πρώτο χέρι τι τρέχει
στην Ελλάδα λίγους µήνες µετά από το τέλος του Μνηµονίου κι άλλα τους είπε ο Ε. Τσακαλώτος.
Στην πραγµατικότητα όσοι συγκεντρώθηκαν στο συνέδριο της Capital Link για το «επιχειρείν» στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα, µόνο για επενδύσεις δεν έµαθαν, αφού ο υπουργός επικεντρώθηκε στις παροχές
και στον Προϋπολογισµό, λες και απευθυνόταν σε κοµµατικό ακροατήριο. Τι αλλαγές στο φορολογικό
πλαίσιο προωθεί η κυβέρνηση; Ποιες διευκολύνσεις για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων εξετάζει; Πόσο
γρήγορα θα αρθούν τα γνωστά γραφειοκρατικά εµπόδια που κατατάσσουν την Ελλάδα στην τριτοτέταρτη
κατηγορία του Doing Bussiness; Τι θα αλλάξει στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών; Ποιες τροποποιήσεις
στους πολεοδοµικούς κανόνες θα φέρει η κυβέρνηση για να διευκολύνει επενδύσεις µεγάλης κλίµακας;
Αυτά, από ό,τι µαθαίνουµε, είναι µερικά από τα ερωτήµατα, που είχαν στους φακέλους τους οι
εκπρόσωποι των αµερικανικών- κυρίως- επενδυτικών funds, αλλά απάντηση σαφή δεν πήραν. Αντιθέτως,
στις επαφές σε επίπεδο τεχνοκρατών, που πραγµατοποιήθηκαν στο περιθώριο του συνεδρίου στη Νέα
Υόρκη, αντλήθηκαν χρήσιµα συµπεράσµατα, τουλάχιστον απ’ όσους παίζουν µε τη φωτιά των αγορών σε
καθηµερινή βάση. Εκεί έγινε κατ’ αρχάς σαφές ότι οι ξένοι σχεδόν αδιαφορούν για τις ελληνικές εκλογές,
ως στοιχείο ρίσκου, ενώ αντιθέτως δείχνουν έντονο προβληµατισµό για τη διαρκώς επιβαρυνόµενη
ατµόσφαιρα στη Γηραιά Ήπειρο.
Αν και η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια του «µαξιλαριού», οι ξένοι εξακολουθούν να ανησυχούν για
το πώς µπορεί να ανταπεξέλθει η εύθραυστη ελληνική οικονοµία σε ένα πολλαπλό ισχυρό σοκ από
ενδεχόµενο άτακτο Brexit, µια κλιµάκωση της ιταλικής κρίσης, την όξυνση του εµπορικού πολέµου µεταξύ
ΗΠΑ- Κίνας, την απόσυρση της προστατευτικής οµπρέλας του QE. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ξένοι
περιµένουν, πλέον, την πρώτη κίνηση της Αθήνας στις αρχές του 2019, χωρίς, όµως, να ανοίγουν τα χαρτιά
τους για το πώς θα τοποθετηθούν. Αυτό που έχουν αντιληφθεί, πάντως, οι Έλληνες τεχνοκράτες είναι ότι
τα αµερικανικά funds επιθυµούν µακροπρόθεσµη έκδοση, σε αντίθεση µε τους Ευρωπαίους που προτιµούν
ένα 5ετές οµόλογο. Ποιόν από τους δύο θα ικανοποιήσει, άραγε, ο ΟΔΔΗΧ;
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Προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και το διάδοχο πλαίσιο του
νόµου Κατσέλη

Συστάσεις για προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στο πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο
Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς απηύθυνε προς την κυβέρνηση ο
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο
20ό Ετήσιο Φόρουµ του Capital Link στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, ζήτησε επίσπευση των
αποκρατικοποιήσεων και των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις.
Πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσειςκλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος
στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων», υπογράµµισε ο κ. Κοστέλο. Υπενθύµισε δε ότι η ολοκλήρωση των
εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες
παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019 (επιστροφή
κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης και ακύρωση
της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF). Ο Ιρλανδός
τεχνοκράτης σηµείωσε επίσης ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Καταπέλτης τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της αντιπολίτευσης ήταν ο πρώην εκπρόσωπος του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα, Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον
ανεξάρτητος οικονοµολόγος, κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και ότι όλες οι
κυβερνήσεις δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία
δεν έχει η Ελλάδα. «Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον»,
σχολίασε ο κ. Τράα. Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή
επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει
στην οικονοµία», δήλωσε.
Πολύ καλή χαρακτήρισε την επίδοση της χώρας µας στο πεδίο της δηµοσιονοµικής προσαρµογής ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, που µίλησε στο συνέδριο µέσω
τηλεδιάσκεψης.
Όσον αφορά τον σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
Το µήνυµα Τσίπρα
Πρόσκληση προς τους επενδυτές να εµπιστευτούν την Ελλάδα, που «αποτελεί και πάλι έναν υποσχόµενο
και πάνω από όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό», απηύθυνε µε µαγνητοσκοπηµένο µήνυµά του στο 20ό
Ετήσιο Φόρουµ του Capital Link ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι η Ελλάδα πέτυχε µια τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση, εφαρµόζοντας
παράλληλα µια σειρά φιλόδοξων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει το φορολογικό
σύστηµα, έχουν δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο
αποτελεσµατική τη δηµόσια διοίκηση.
Ο πρωθυπουργός επισήµανε ότι τα τελευταία µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στο
Eurogroup του Ιουνίου «διασφάλισαν τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο ορατό
µέλλον», ο ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και υπάρχουν «ένα πιο σταθερό και εκσυγχρονισµένο
φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια
διοίκηση».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε ο κ. Τσίπρας στη συµφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι «επίλυσε µια µακροχρόνια
διαµάχη, έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα,
επιδιώκοντας πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
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Κάλπες vs επενδύσεις: 1-0
Ενώ η ελληνική κυβέρνηση είναι… λαλίστατη σε ότι αφορά το εσωτερικό, και φυσικά δεν σταματά να
πανηγυρίζει για το success story των υπερπλεονασμάτων της υπερφορολόγησης και της ανάπτυξης λόγω
«πνιγμού» των επενδύσεων, στο εξωτερικό δεν φαίνεται να έχει και πολλά να πει. Εμφανίζεται αμήχανη
και αδύναμη να πείσει ακόμη και το πιο μικρό fund το οποίο μάλιστα έχει ήδη παρουσία στην Ελλάδα μια
χάψει απλά λόγω για να παραμείνει. Γιατί περί αυτού πρόκειται σε ότι αφορά το συνέδριο για την Ελλάδα
που οργάνωσε και φέτος η Capital Link στη Νέα Υόρκη. Τα funds που συμμετείχαν – εκτός κάποιων
μετρημένων σα δάχτυλα του ενός χεριού εξαιρέσεων - ήταν σχεδόν άγνωστα, και απλά συμμετείχαν
καθώς έχουν κατά το πρόσφατο παρελθόν τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Δεν ήταν μεγάλα
μακροπρόθεσμα funds τα οποία φτιάχνουν την στρατηγική του 2019 και θέλουν να βάλουν στο ραντάρ
τους τη χώρα μας. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά άνθρωποι της αγοράς που συμμετείχαν στο συνέδριο,
το μόνο πλεονέκτημα ήταν πως δόθηκε η ευκαιρία σε όποιον πήγε να κάνει… μία βόλτα στην πανέμορφη
και χριστουγεννιάτικη Νεά Υόρκη. Γιατί αλλιώς, επενδυτικά, σοφότεροι δεν έγιναν και ούτε είδαν την
όρεξη τους για ελληνικά assesνα ανοίγει,.
Και πως να ανοίξει άλλωστε. Ούτε ο ΟΔΔΗΧ ούτε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης είχαν κάτι να
πουν για κάποια επόμενη έξοδο στις αγορές. Το μόνο ου άκουσαν οι επενδυτές σε κατ’΄ιδίαν συζητήσεις
είναι ένα «βλέποντας και κάνοντας», «πολλοί οι κίνδυνοι διεθνώς, δεν ξέρουμε εάν και πότε», «γιατί να
βγούμε έχουμε διαθέσιμα για 2 χρόνια τουλάχιστον», και άλλα τέτοια όμορφα. Όταν ένας επενδυτής
ακούει τέτοιες αοριστίες και θεωρίες και βλέπει µηδέν σχέδια, γιατί να ασχοληθεί µε την Ελλάδα;
Όπως προειδοποίησε χαρακτηριστικά σε ομιλία του ο Bob Traa, πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα,
η πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεμάτη με «σήματα συναγερμού» που δείχνουν ότι
οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο προσεγγίζονται σε βάση de minimis, αντί να δημιουργούν
ισχυρές άγκυρες εμπιστοσύνης. Οι αγορές το βλέπουν όλο αυτό και για αυτό τα ελληνικά spreads δεν
πέφτουν. «Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο», τόνισε χαρακτηριστικά.
Επίσης, οι πολυαναμενόμενες δηλώσεις του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ ο οποίος συμμετείχε στο συνέδριο, δεν
έδωσαν τίποτα ουσιαστικό για τα ξένα χαρτοφυλάκια. Το μόνο που ειπώθηκε στην ουσία είναι… είναι
θεωρία, και μάλιστα βγαλμένη, κόπι πέιστ κυριολεκτικά, από τον προϋπολογισμό του 2019. Αυτό είχαν να
πουν στους επενδυτές, να διαβάσουν µέρη του… προϋπολογισµού!
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε δύο γύρους συναντήσεων με συνολικά 45 επενδυτές και δέχθηκε βροχή
ερωτήσεων για το πολιτικό τοπίο, την οικονομία αλλά και την νούμερο ένα ανησυχία των επενδυτών το
τελευταίο διάστημα, την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών, και δεν κατάφερε να πει τίποτα που να
έδινε λόγο σε κάποιον να τοποθετήσει τα χρήματά του στην Ελλάδα. «Κάναμε το ένα, κάναμε το άλλο…».
Τίποτα για το τί θα κάνουν από εδώ και στο εξής. Μάλιστα σε ομιλία του αναγκάστηκε να παραδεχθεί το
προβλήματα των τραπεζών. Όπως λένε χαρακτηριστικά άνθρωποι που τον άκουσαν, η ομιλία του ήταν
κακή, δεν πέρασε τα μηνύματα που έπρεπε να περάσει ένας ΥΠΟΙΚ μιας χώρας που βγήκε από τα μνημόνια
και ζητά διεθνή κεφάλαια και την επιστροφή της εμπιστοσύνης των αγορών. Όπως τονίζουν, «αυτό το
οποίο ζητάμε αυτή τη στιγμή να μάθουμε εκτός από τις εξελίξεις γύρω από τις προκλήσεις με τις οποίες
είναι αντιμέτωπος ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, είναι το timing των εκλογών. Το 2019 για την ελληνική
κυβέρνηση θα είναι ένας αγώνας δρόμου μεταξύ της προσέλκυσης επενδυτών ή της προσέλκυσης
ψηφοφόρων, µε το δεύτερο να κυριαρχεί πιθανότατα της ατζέντας του κυβερνητικού επιτελείου».
Οι επενδυτές βλέπουν ξεκάθαρα πως στόχος της κυβέρνησης δεν είναι οι σχέσεις της με τους επενδυτές,
αλλά η σχέση της με τις κάλπες. Γιατί λοιπόν να εμπιστευθούν τα χρήματά τους σε μία χώρα η οποία
βρίσκεται σε ευθεία εκλογών, με την κυβέρνηση να κόβει από τις επενδύσεις να χρηματοδοτεί στην ουσία
τον προεκλογικό της αγώνα μεσώ παροχών και δώρων και ασχολείται μόνο με το πώς θα φτάσει πιο
ανώδυνα στις κάλπες και µα έχει κλειστά τα αυτιά σε ότι λένε οι αγορές.
Όπως σημείωσε ο Giulio Baratta, επικεφαλής αγορών ομολόγων στην BNP Paribas, μιλώντας στο συνέδριο οι
αναταραχές και οι προκλήσεις στις θα συνεχιστούν και στο επόμενο έτος, ενώ ο Philip Brown, γενικός
διευθυντής της Citi, τόνισε πως μόνο εάν υπάρξει πρόοδος στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και στο
ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών, θα υπάρξει περιθώριο για καλή
πορεία στα ελληνικά κρατικά οµόλογα.
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Τσακαλώτος προς επενδυτές: «Greece is back»

Με το σύνθηµα «Greece is back» επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital
Link.

Όπως παρατηρεί το newmoney.gr, στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα
κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη στρατηγική γεωπολιτική
σηµασία της Ελλάδας, καθώς και στο πώς οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την κατάσταση στη χώρα,
δηµιουργώντας συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs (σ.σ τα κόκκινα
δάνεια)».
«Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγoύν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική
ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη» προσέθεσε ο υπουργός.
Αναφέρθηκε επίσης στο πακέτο θετικών µέτρων, αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επισήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
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«Κίτρινες κάρτες» στην Ελλάδα για πλειστηριασµούς, ιδιωτικοποιήσεις και
µισθούς µέσω… Νέας Υόρκης

«Γεύση» από µεταµνηµονιακή επιτήρηση από τις αγορές πήρε χθες ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών στη
Νέα Υόρκη. Στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link και µπροστά σε ένα κοινό
επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν
δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Και επίσης, το ίδιο κοινό
άκουσε τον κύριο Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις αλλαγές που
επαγγέλλεται για τα Εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της ελληνικής Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιµένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειµένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήµα» στις αγορές ότι η µεταµνηµονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ηµεροµηνία λήξεως, ως την επόµενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.
Επιχείρηση πειθούς
Με σύνθηµα «Greece is back» («η Ελλάδα επέστρεψε») ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, προσπάθησε να
διαλύσει τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της
χώρας, όπως και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης
από την Αθήνα- ο Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής
επενδυτικός προορισµός για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο κύριος Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη
«κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης
του Προγράµµατος από τους Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς
θεσµούς –αν και αρχικά επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς
«κοινωνική ενσωµάτωση» των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών
τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα δάνεια»:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικας στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόµο Κατσέλη για
προστασία της α’ κατοικίας από πλειστηριασµούς, ενώ ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και
των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις»
ανέφερε, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασµα.Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να
ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και
να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων» και υπογράµµισε πως η
ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν
οι πρόσθετες παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019
(επιστροφή κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης
και ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF).
Η «σκιά» του ΔΝΤ
Καταπέλτης τόσο κατά των κυβερνήσεων στα χρόνια του Μνηµονίου -όπως τα έζησε ο ίδιος τουλάχιστον
στη χώρα µας- ήταν και ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα,
Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος οικονοµολόγος, µίλησε στο ίδιο συνέδριο και
κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και πως όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται
για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα.
Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον
ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
Οι ανάγκες δανεισµού
Όλα αυτά έγιναν στην Νέα Υόρκη για τα «µάτια των αγορών» και των υποψηφίων Επνδυτών. Τον
σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, περιέγραψε ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας που ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
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Δεν ήταν όλοι οι φόροι που µπήκαν δίκαιοι και σωστοί

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
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ΚΑΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ»
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΚΑΕΙΑΗ ΤΣΑΚΑΑΩΤΟ

«Πάγωσαν»

οι snsvôuxés
Αλλα θα περίμεναν να ακούσουν οι ξένοι που
μαζεύτηκαν για να πληροφορηθούν από πρώτο

του συνεδρίου στη Νέα Υόρκη, αντλήθηκαν χρήσιμα

χέρι τι τρέχει στην Ελλάδα λίγους μήνες μετά το
τέλος του Μνημονίου κι άλλα τους είπε ο Ευκλ.
Τσακαλώτος. Στην πραγματικότητα, όσοι
στο συνέδριο της Capital Link για το
«επιχειρείν» στη μεταμνημονιακή Ελλάδα, μόνο
για επενδύσεις δεν έμαθαν, αφού ο υπουργός
επικεντρώθηκε στις παροχές και στον
λες και απευθυνόταν σε κομματικό
ακροατήριο. Τι αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο
προωθεί η κυβέρνηση; Ποιες διευκολύνσεις

με τη φωτιά των αγορών σε καθημερινή
βάση. Εκεί έγινε κατ' αρχάς σαφές ότι οι ξένοι
σχεδόν αδιαφορούν για τις ελληνικές εκλογές

συγκεντρώθηκαν

Προϋπολογισμό,

για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων
εξετάζει; Πόσο γρήγορα θα αρθούν τα γνωστά
γραφειοκρατικά εμπόδια, που κατατάσσουν την
Ελλάδα στην τριτοτέταρτη κατηγορία του Doing
Business; Τι θα αλλάξει στις αγορές προϊόντων
και υπηρεσιών; Ποιες τροποποιήσεις στους
πολεοδομικούς

κανόνες θα φέρει η κυβέρνηση για

να διευκολύνει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας;
Αυτά, απ' ό.τι μαθαίνουμε, είναι μερικά από τα
ερωτήματα που είχαν στους φακέλους τους οι
εκπρόσωποι των αμερικανικών -κυρίωςεπενδυτικών

funds, αλλά απάντηση σαφή δεν πήραν.
Αντιθέτως, στις επαφές σε επίπεδο τεχνοκρατών,
που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο

συμπεράσματα, τουλάχιστον απ' όσους παίζουν

ως στοιχείο ρίσκου, ενώ. αντιθέτως, δείχνουν
έντονο προβληματισμό για τη διαρκώς επιθαρυνόμενη ατμόσφαιρα στη «γηραιά ήπειρο».
Αν και η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια του «μαξιλαριού»,
οι ξένοι εξακολουθούν να ανησυχούν
για το πώς μπορεί να αντεπεξέλθει η εύθραυστη
ελληνική οικονομία σε ένα πολλαπλό ισχυρό
σοκ από ένα ενδεχόμενο άτακτο Brexit, μια
κλιμάκωση της ιταλικής κρίσης, την όξυνση του
εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας και την απόσυρση
της προστατευτικής ομπρέλας του QE.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι ξένοι περιμένουν,
πλέον, την πρώτη κίνηση της Αθήνας στις
αρχές του 2019, χωρίς, όμως, να ανοίγουν τα
χαρτιά τους για το πώς θα τοποθετηθούν. Αυτό
που έχουν αντιληφθεί, πάντως, οι Ελληνες
είναι ότι τα αμερικανικό funds
μακροπρόθεσμη έκδοση, σε αντίθεση
με τους Ευρωπαίους που προτιμούν ένα 5ετές
ομόλογο. Ποιον από τους δύο θα ικανοποιήσει,
τεχνοκράτες

επιθυμούν

άραγε, ο ΟΔΔΗΧ;
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Βραβείο-παράσημο

για τον Μυτιληναίο
το βραβείο 2018 Hellenic Capital Link Leadership
Award στις αποσκευές του γύρισε από τη Νέα Υόρκη ο
πρόεδρος και CEO της MYTILINEOS Ευάγγελος Μυτιληναίος
μία διάκριση που αντικατοπτρίζει τη συμβολή του γνωστού
επιχειρηματία στην ελληνική οικονομία

Με

Στο επίσημο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα
της Capital Link και παρουσία μεταξύ άλλων του Αμερικανού
υφυπουργού

Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις
Μάθιου Πάλμερ της Ελληνίδας υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά του πρέσβη της χώρας μας στις ΗΠΑ Χάρη Λαλά
κου ο τιμώμενος Ευ Μυτιληναίος εξέφρασε την ικανοποίησή του
γιατί μετά από αρκετό καιρό η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο
της παγκόσμιας προσοχής Πρόσθεσε ωστόσο ότι μαγικές λύσεις
για την ελληνική οικονομία δεν υπάρχουν
Σύμφωνα με τον Β Μυτιληναίο η χώρα πρέπει να τρέξει τις
συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις και ιδιωτικοποιήσεις να δημιουργήσει
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον
να προσελκύσει μεγάλες και μικρές ξένες και εγχώριες
με γρήγορη αδειοδότηση να έχει ολοκληρωμένη ενεργειακή
πολιτική και στοχοθετημένα κίνητρα
Αναφερόμενος δε στην ελληνική κρίση είπε ότι αυτή οφείλεται σε
τρία βασικά προβλήματα τα δημοσιονομικά ελλείμματα το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα αξιοπιστίας
Στο ερώτημα εξάλλου τι σημαίνει για την Ελλάδα η νέα παγκόσμια
τάξη και η μετά την παγκοσμιοποίηση εποχή ο κ Μυτιληναίος
είπε πως η χώρα πρέπει α Να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις
στρατηγικές της σχέσεις κυρίως με τις ΗΠΑ β Να συνεχιστεί με
η περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτημα με τα Σκόπια με τη μέγιστη πολιτική
και γ Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης
Αναφερόμενος τέλος στην εταιρεία του ο Ευ Μυτιληναίος
ότι ενωμένοι και εργαζόμενοι σκληρά κατορθώσαμε να
μία ανταγωνιστική εταιρεία η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς
επενδύσεις

επιτυχία

συγκατάθεση

υπογράμμισε

δημιουργήσουμε

και κουβαλά την ελληνική σημαία σε δεκάδες χωρών ανά τον

Ν.ΤΣ

κόσμο
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Ευάγγελος Μυτιληναίος
Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις
και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS S.A τιμήθηκε
με ίο βραβείο 2018 Hellenic Capital Link Leadership Award
Ο πρόεδρος

την εξαιρετική συμβολή του στην
οικονομία της Ελλάδας τιμήθηκε ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της MYTILINEOS S.A Ευάγγελος
Μυτιληναίος με το βραβείο 2018
Hellenic Capital Link Leadership
Award στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού
φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link
ηου πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη Την απονομή
του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας
στις ΗΠΑ Χάρης Λαλάκος παρουσία της υπουργού
Τουρισμού Ελενας Κουντουρά και παραγόντων
του επιχειρηματικού κόσμου οι οποίοι
και στο συνέδριο Τον κ Μυτιληναίο
παρουσίασε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας
Ντιν Μητρόπουλος ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο
πρόεδρος της Capital Link Νίκος Μπορνόζης
που εξέφρασε την ικανοποίηοή του για την
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού
φόρουμ Κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο
του φόρουμ ήταν ο Αμερικανός υφυπουργός
αρμόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις
Μάθιου Πάλμερ Στην ομιλία του ο τιμώμενος
Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση
γιατί μετά από αρκετό καιρό η Ελλάδα δεν είναι
πλέον το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής
κάτι που αποτελεί καλό νέο Σπμείωσε ωστόσο
πως πριν φτάσουμε στην Ελλάδα πρέπει να δούμε
τι συμβαίνει στον κόσμο και να
αξιολογήσουμε το ευρωπαϊκό και το
Η οικονομική κρίση της
παγκόσμιο περιβάλλον διότι σε αυτό
το περιβάλλον η χώρα μας θα
Ελλάδας οφείλεται σε τρία
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον
βασικά προβλήματα τα
ρόλο της και να επιστρέψει από τα
δημοσιονομικά ελλείμματα
κρύα χρόνια της κρίσης στην ομαλότητα
το έλλειμμα τρεχουσών
και την ευημερία που της
συναλλαγών και
αξίζει Ο κ Μυτιληναίος αναφέρθηκε
το έλλειμμα αξιοπιστίας
στον ρόλο των ΗΠΑ της Κίνας
της Ε.Ε της Ρωσίας και άλλων
χωρών στην παγκόσμια
ενώ ειδικά για την Ε.Ε τόνισε ότι πρέπει
• Να
μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από
τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας δημιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την
προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου
από τις ΗΠΑ
ma

I

συμμετείχαν

επιτυχημένη

Εξωτερικών

μεγάλων

οικονομία

•

Να μειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση

από τις ΗΠΑ δημιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό
στρατό ο οποίος θα είναι έντιμος και ισότιμος

εταίρος των ΗΠΑ
Σημείωσε ακόμη ότι για τους Ευρωπαίους
δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη επιλογή από τη
δημοσιονομική και πολιτική ενοποίηση
Στο ερώτημα που έθεσε τι σημαίνει για

την Ελλάδα νέα παγκόσμια τάξη και η μετά
την παγκοσμιοποίηση εποχή ο κ Μυτιληναίος
είπε πως η χώρα πρέπει
α Να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές
της σχέσεις κυρίως με τις ΗΠΑ
β Να συνεχιστεί με επιτυχία την περιφέρεια

Στη Μυτιληναίος η κατασκευή του
εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο

Η

εταιρεία Μυτιληναίος θα
αναλάβει την κατασκευή

των υποδομών του
κέντρου στο
Πεδίο
αξίας περί τα 120
Θριάσιο
ένα
εκατομμύρια ευρώ
έργο συνδυασμένων
μεταφορών που έχει υπογράψει
για 60 χρόνια η κοινοπραξία
ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Goldair Η Goldair θα
είναι μεταξύ εκείνων που είτε αυτόνομα
είτε σε συνεργασία με την
ή άλλους ενδιαφερόμενους
θα διεκδικήσει και την ΣΔΙΤ
δημοσίου ιδιωτικού τομέα
που θα προκηρύξει μέσα στον Ιανουάριο
ο ΟΣΕ για το οικόπεδο των 1.650
στρεμμάτων που βρίσκεται πλησίον
του εμπορευματικού κέντρου/Οπως
εμπορευματικού

ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ

σύμπραξη

αναφέρουν στελέχη της εταιρείας το
τελικό σχήμα και τα ποσοστά συμμετοχής
δεν έχουν καθοριστεί καθώς
επί του παρόντος δεν είναι ξεκάθαρο
τι είδους υποδομές μπορεί να
στον χώρο και ποιες είναι
οι χρήσεις γης Το σχέδιο για τη ΣΔΙΤ
προβλέπει τη συμμετοχή στο σχήμα
και του Οργανισμού Σιδηροδρόμου
το οποίο όπως τόνισε σε ημερίδα για
talogistics ο πρόεδρος του ΟΣΕ Γιώργος
Κακουλάκης βάζει ξανά στα
δρώμενα τον Οργανισμό
δήλωση που σηκώνει πολλές
ερμηνείες Αρχικά η συμφωνία των
αναδόχων περιελάμβανε την υλοποίηση
των τεχνικών εργασιών από την
εταιρεία Αρχικόν ωστόσο η τελευταία
φιλοξενηθούν

σιδηροδρομικά

εμφανίζεται να δήλωσε αδυναμία και
η κοινοπραξία αποφάσισε να αναθέσει
το μεγάλο ιδιωτικό έργο στην
Μυτιληναίος
Η σύμβαση για το Θριάσιο κυρώθηκε
πρόσφατα από τη βουλή και η
μόνη εκκρεμότητα σήμερα είναι η

έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης
Ανταγωνισμού DG COMP για να
επαληθεύσει ότι δεν υπάρχουν κρατικές
ενισχύσεις Αφού δοθεί το πράσινο
φως από την Κομισιόν στόχος
είναι εντός του πρώτου τριμήνου να
έχουν ολοκληρωθεί με διαδικασίες
fast track που θα τρέξει αρμόδια επιτροπή
όλες οι αδειοδοτήσεις ώστε
αμέσως μετά να ξεκινήσουν οι
κατασκευαστικές

εργασίες

κή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτημα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας με τη
πολιτική συγκατάθεση
γ Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της
μέγιστη

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Στα επόμενα χρόνια καμία ευρωπαϊκή χώρα
δεν μπορεί να ευημερήσει μόνη της Πλούσιοι
και φτωχοί Νότος και Βορράς όλοι χρειαζόμαστε
την ευρωπαϊκή ενότητα είπε ο Έλληνας

επιχειρηματίας
Πα την ελληνική οικονομία είπε πως δεν υπάρχουν
μαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα
η Ελλάδα να προχωρήσει με τις συμφωνημένες
μεταρρυθμίσεις και την ιδιωτικοποίηση να
δημιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηματικό
και φορολογικό περιβάλλον
Να προσελκύσει μεγάλες και μικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις με γρήγορη αδειοδότηση
να έχει ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετημένα κίνητρα
Σημειώνοντας ότι η οικονομική κρίση της
οφείλεται σε τρία βασικά προβλήματα τα
δημοσιονομικά ελλείμματα το έλλειμμα τρεχουσών
συναλλαγών και το έλλειμμα αξιοπιστίας
τόνισε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τα τρία
αν θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας μια κρίση και
κυρίως το ζήτημα της αξιοπιστίας Αναφέρθηκε
επίσης στην εταιρεία του λέγοντας ότι ενωμένοι
και εργαζόμενοι σκληρά κατορθώσαμε να
μία ανταγωνιστική εταιρεία η οποία
ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σημαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσμο
Καταλήγοντας ο κ Μυτιληναίος προέτρεψε τους
Έλληνες να μείνουμε ενωμένοι και να ονειρευόμαστε
ότι δεν θα είναι μακρά που γενιές Ελλήνων
θα δουν μία πραγματικά αναπτυγμένη ώριμη και
ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα ισότιμο μέλος μιας
πραγματικά ενωμένης Ευρώπης
Ελλάδας

δημιουργήσουμε
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΗΛΙΝΑ ΠΟΔΙΑ

Οι 3 λόγοι που τα funds
δεν αγγίξουν την Ελλάδα
ΣΤΡΙΜΩΞΑΝ ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΤΟΝ ΕΥΚΛΕΙΔΗ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 45 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΟΜΙΛΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΑΠΟΔΟΜΩΝΤΑΣ TO SUCCESS STORY ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Πολιτικό ρίσκο καθυστερήσεις
σε μεταρρυθμίσεις-ιδιωτικοποιήσεις
και ελλιπής ορατότητα στις τράπεζες Βάζουν
σε καραντίνα τα ελληνικά assets
Αντιμέτωπη με τη σκληρή πραγματικότητα των αγορών
οι οποίες είναι οι μόνες που θα καθορίσουν τις προοπτικές
της Ελλάδος και των ελληνικών assets τώρα που η χώρα

είναι εκτός προγραμμάτων βρέθηκε π ελληνική κυβέρνηση
κατά τις επαφές που είχε επιτελείο της με διεθνείς οίκους

αξιολόγησης μεγάλα αμερικανικά funds και διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες στο 20ό συνέδριο Invest in Greece
της Capital Link στη Νέα Υόρκη 0 προβληματισμός των
επενδυτών αντί να περιοριστεί είναι αυξημένος και γι αυτό
τα ξένα funds επιλέγουν να απέχουν από την Ελλάδο
ΣΕΛ 4-5
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Οι ξένοι επενδυτές κατέρριψαν την κυβερνητική θριαμβολογία

Τρεις νάρκες στο επενδυτικό
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΡΙΣΚΟ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙ

ΣΕ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΛΛΙΠΗΣ ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ eleftheria.kourtali@capital.gr

Η απόδοση του εϋϋηνικού
ντιμετωπη με

ΙΟετούς ομολόγου

τη σκληρή

i ill

πραγματικότητα

των αγορών οι οποίες
είναι οι μόνες nou θα

καθορίσουν

τις προοπτικές της

Ελλάδας

και των ελληνικών assets
τώρα που η χώρα είναι εκτός
προγραμμάτων βρέθηκε η

ελληνική

κυβέρνηση την περασμένη
εβδομάδα κατά τις επαφές
που είχε επιτελείο της με
διεθνείς οίκους αξιολόγησης
μεγάλα αμερικανικά funds και
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες

4,8

4,6

4.4

Τ

1

3,8

στο 20ό συνέδριο Invest in

Greece της Capital Link

3,6

στη Νέα Υόρκη

Παρά το κλίμα που προαπα
θεί να καλλιεργήσει n κυβέρνηση
στο εσωτερικό εν όψει
εκλογών και με χορηγό την
παροχολογια θριαμβολογώντας
για ανάπτυξη θηριώδη
υπερπλεονάσματα και

2018

Μάιος

Μάρτ

Η

Ιούλ

Σεπτ

Νοέμ

πορεία του Γενικού Δείκτη

επιστροφή

στην κανονικότητα αυτό
που κυριαρχεί στο εξωτερικό

είναι εκ διαμέτρου αντίθετο
και κάθε άλλο παρά με
success story μοιάζει
Ο προβληματισμός των
επενδυτών αντί να περιοριστεί
είναι αυξημένος και γι
αυτό τα ξένα funds επιλέγουν

0 ΥΠΟΙΚ

κ Τσακαλώτος
είχε δύο γύρους
συναντήσεων στη Νέα
Υόρκη με συνολικά 45
επενδυτές και η ατμάσφαιρα
κάθε άλλο παρά ήρεμη και
καθησυχαστική ήταν

να συνεχίσουν να απέχουν από

την Ελλάδα παρά τις 100 και
κάτι ημέρες που έχουν περάσει
από την καθαρή έξοδο
Ο ΥΠΟΙΚ κ Τσακαλώτος
είχε δύο γύρους συναντήσεων
στη Νέα Υόρκη με συνολικά
45 επενδυτές και η ατμόσφαιρα
κάθε άλλο παρά ήρεμη
και καθησυχαστική ήταν Ο
Έλληνας υπουργός Οικονομικών
δέχτηκε βροχή ερωτήσεων

2018

Μάρτ

Μάιος

Ιούλ

αλλά και προειδοποιήσεων
για τα τρία ναρκοπέδια

Σεπτ

εδώ και περίπου 300 ημέρες η
Ελλάδα έχει μείνει εκτός αγορών

λοντο 2019 με τα σήματα για
ύφεση προσεχώς στις ΗΠΑ να

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά
συμμετέχων στο

και αυτό δεν οφείλεται
μόνο στην αναταραχή λόγω
Ιταλίας αλλά και στις τεράστιες

έχουν κάνει ήδη ηχηρή την
τους ταρακουνώντας
αγορές και επενδυτές

αυτό το οποίο ζητάμε
αυτή τη στιγμή να μάθουμε
εκτός από τις εξελίξεις γύρω
από τις προκλήσεις με τις οποίες
είναι αντιμέτωπος ο ελληνικός
τραπεζικός κλάδος είναι το
timing των εκλογών To 2019

προκλήσεις με τις οποίες

αντιμέτωπη η ελληνική

τα οποία υπάρχουν στην
πορεία της μετα-μνημονιακής
Ελλάδας και τα οποία εντοπίζουν
οι επενδυτές Αυτά είναι

—

s

JL

εκλογών του 2019
Ο κίνδυνος μη συνέχισης
των μεταρρυθμίσεων
και απουσίας προόδου
στις μεταρρυθμίσεις

Η κατάσταση των
τραπεζών
με τον κ Τσακαλώτο να
αναγκάζεται να παραδεχτεί
τις ανησυχίες που
υπάρχουν

ελληνικών

Η πραγματικότητα που βλέπουν
οι επενδυτές είναι πως

παρουσία

είναι
οικονομία

Πολιτικό ρίσκο
Σύμφωνα με πληροφορίες

To πολιτικό ρίσκο εν

όψει των γενικών

Νοέμ

α funds βλέπουν πως
η ανάπτυξη που έχει
πετύχει η ελληνική

κυβέρνηση

δεν οφείλεται σε κάποια

Παρά το κλίμα
που προσπαθεί
να καλλιεργήσει
η κυβέρνηση αυτό
που κυριαρχεί
στο εξωτερικό
είναι εκ διαμέτρου
αντίθετο και
κάθε άλλο παρά

με success story
μοιάζει

αύξηση της παραγωγικότητας
αλλά στην έκρηξη των
εισαγωγών η οποία πνίγει τα
κέρδη από τις εξαγωγές στην
επενδυτική απραξία και στη
στάση πληρωμών καθώς το
κράτος απλώς σταμάτησε να
δαπανά για οφειλές επενδύσεις
και άλλες υποχρεώσεις
ενώ και τα πλεονάσματα
από στάση
και από το πάγωμα των
δαπανών και των επενδύσεων
δημιουργούνται

πληρωμών

Και όλα αυτά ενώ

προετοιμαζόμαστε

για ένα ιδιαίτερα
δύσκολο διεθνές περιβάλ

του Κ αυτό που κυριάρχησε
στη Νέα Υόρκη ήταν ένα

κλίμα μεγάλης και μάλιστα
αυξημένης σε σχέση με

πέρσι

επιφυλακτικότητας απέναντι
στην Ελλάδα Τα ξένα
funds αν και αναγνωρίζουν
πως η χώρα έχει κάνει σημαντικά
βήματα προόδου

ωστόσο

δεν βλέπουν αυτήν τη
στιγμή λόγο να αυξήσουν
την έκθεση τους στα ελληνικά
ομόλογα και στις
μετοχές Στο κάδρο
έχει μπει πλέον το πολιτικό
ρίσκο τόσο σε ό,τι αφορά την
ελληνικές

παροχολογια στα δημοσιονομικά
της χώρας όσο και το ποια

θα είναι η πορεία της Ελλάδας
κάτω από τα διάφορα εκλογικά

σενάρια

συνέδριο

για την ελληνική κυβέρνηση
θα είναι ένας αγώνας δρόμου
μεταξύ της προσέλκυσης
επενδυτών ή της
ψηφοφόρων με
το δεύτερο να κυριαρχεί
στην ατζέντα του
κυβερνητικού επιτελείου

προσέλκυσης

κών εταιρειών και τραπεζών
τα funds επεσήμαναν πως
είναι επιτακτική ανάγκη να

υπάρξει συνέχεια των

και

ιδιωτικοποιήσεων

ένα σημαντικό κομμάτι του
προβληματισμού των επενδυτών
οι οποίοι φοβούνται πιθανή
οπισθοχώρηση σε αυτούς
τους καίριους για την ανάκαμψη
της οικονομίας τομείς
πως άλλωστε τόνισε

πιθανότατα

Καμπανάκι

για μεταρρυθμίσεις
Έντονες είναι και οι αμφιβολίες
στο περιβάλλον των επενδυτών
στο κατά πόσον η πρόοδος
που έχει συντελεστεί στην
Ελλάδα θα μπορέσει να
συνεχιστεί

Στις επαφές που
με αξιωματούχους της

είχαν

ελληνικής

κυβέρνησης αλλά και
με ανώτατα στελέχη ελληνι¬

μεταρρυθμίσεων

πρόοδος

στο μέτωπο των
Αυτό αποτελεί

V

και ο Γιάννης Χαρι

ζόπουλος partner

της McKinsey
Company
Greece μιλώντας σε πάνελ για
τις επενδύσεις στην Ελλάδα αν
και η χώρα κατάφερε να επιτύχει

μια πολύ σημαντική
προσαρμογή
ακόμη μια σειρά από
προκλήσεις που καθιστούν
δημοσιονομική
αντιμετωπίζει

ευάλωτη

τη μετα-προγραμματική
της πορεία Σε αυτό το πλαίσιο

αναφέρθηκε σε μια σειρά από
συστημικές και διαρθρωτικές
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success story της κυβέρνησης
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΒΑΖΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ASSETS ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ

ποιες ανησυχίες για τις τράπεζες

και συζητούν για τις
που θα λάβει η
και παίρνει ο ιδιωτικός
πρωτοβουλίες

κυβέρνηση

τομέας υπογραμμίζοντας
έτσι τη βασικότερη αιτία που
το Ελληνικό Χρηματιστήριο

i

εδώ και επτά και πλέον μήνες
παραπαίει με την κεφαλαιοποίηση
του αλλά κω αυτήν των
τεσσάρων ελληνικών συστημι
κών τραπεζών να έχει γονατίσει
ενώ ο πολύ χαμηλός τζίρος
που επιμένει πλην μερικών

διαλειμμάτων αποτελεί
απόδειξη του πολύ χαμηλού
επενδυτικού ενδιαφέροντος
στα ελληνικά assets
ν και οι Έλληνες
τραπεζίτες έδωσαν
μέσα από τις ομιλίες
τους στο συνέδριο μια νότα
γύρω από αυτό το
L

αισιοδοξίας

ζήτημα επισημαίνοντας πως
σε δύο χρόνια από τώρα δεν
θα υπάρχει αυτό το πρόβλημα
ωστόσο η επιφυλακτικότητα
των επενδυτών παραμένει
τη στιγμή που υπάρχουν ακόμη

αμφιβολίες γύρω από τις
λύσεις δηλαδή τα
σχέδια της Τράπεζας της
και του ΤΧΣ.Όπως
στο συνέδριο ο Ζουλιέν
Πετί γενικός διευθυντής της
Goldman Sachs τα τελευαία
τρία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες
έχουν σημειώσει σημαντική
πρόοδο στην αντιμετώπιση
των χρόνιων προκλήσεων του
κλάδου ωστόσο διαπραγματεύονται
προτεινόμενες

Ελλάδος

σημείωσε

αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας
υποστηρίζοντας πως η
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων

είναι απαραίτητη

προκείμενου

να απελευθερωθούν οι
αναπτυξιακές δυνατότητες της
χώρας που θα διασφαλίσουν
την επιστροφή της σε μια βιώσιμη

και σταθερή οικονομική
ανάκαμψη
Η Elena Duggar αναπληρώτρια
γενική διευθύντρια της
Moody's τονίζει πως αν και η
πορεία της Ελλάδας έχει βελτιωθεί
υπάρχουν ακόμη

σημαντικά

εμπόδια στην οικονομία
όπως οι χαμηλοί δείκτες
αποταμίευσης η απουσία επενδύσεων
καθώς και το υψηλό
χρέος

Alliancebernstein's
Emerging Markets Growth
Co

Products Bluecrest Capstone

Partners Caspian Capital
Clearbridge Investments Colt
Capital CVC Capital Partners

Advisory Fidelity Investments

Fred Alger Management
Gagnon Securities Gamut
Capital Management Greylock

Capital Hayman Hudson
Bay Capital Knighthead
Lepercq Monarch Holdings
Oaktree Capital Management
Serengeti State Street Global

Αξίζει να σημειώσουμε πως
στο συνέδριο έγιναν 140 one
to-one συναντήσεις εισηγ

μένων και μη εταιρειών με
ξένους επενδυτές ενώ μεταξύ
των funds που είδε ο κ
Τσακαλώτος ήταν τα Paulson

οι τράπεζες διαχειρίζονται τα
NPEs προτεραιότητα θα πρέπει
να είναι να τους δοθούν
μέσα για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που
έχουν συσσωρευτεί από το
Μόνο αυτό θα τους
να στρέψουν την προσοχή

περαιτέρω

παρελθόν

επιτρέψει

τους στην υποστήριξη της

οικονομικής

ανάκαμψης

Advisors Tiaa Waterwheel

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της
Τράπεζας της Ελλάδος για τα
κόκκινα δάνεια αυτό το

Weiss Asset

οποίο τονίστηκε σε πρόσφατο

Capital

συνέδριο της Goldman Sachs
στο Λονδίνο είναι πως βρίσκεται

Management

To Βαρίδι

των NPLs
Ποιοι μετείχαν

σε επίπεδα πολύ
χαμηλότερα της ανακεφα
λαιοποίησης του 2015 Ενώ

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες
τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν
να αποτελούν για τους

επενδυτές τεράστια εστία
ανησυχίας Όπως χαρακτηριστικά
δήλωσε και ο κ

ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο
με τις ελληνικές τράπεζες
να αναφέρουν ότι o SSM

εξέφρασε

επιφυλάξεις όσον αφορά
το μέγεθος του SPV 40 δισ
ευρώ ενώ ειπώθηκε πως η
μεταφορά των αναβαλλόμενων

Τσακαλώτος

φορολογικών πιστώσεων

μιλώντας στο συνέδριο
οι επενδυτές έχουν κά¬

μπορεί να συνιστά κρατική
ενίσχυση

Αυστηρά μηνύματα
για τα εϋληυικά ομόλογα
ήταν τα μηνύματα
στο συνέδριο και για τα ελληνικά
Επιφυλακτικά
ομόλογα καθώς και την έξοδο

της Ελλάδας στις αγορές Όπως
η αστάθεια που υπάρχει εδώ
και μήνες στις αγορές αναμένεται να
συνεχιστεί με τις αγορές να είναι ανοιχτές
αλλά όχι για όλους Ηχηρό ήταν
το σήμα πως μια νέα έξοδος στις αγορές
είναι απαραίτητη για την Ελλάδα
ώστε να επιστρέψει η επενδυτική
τονίστηκε

εμπιστοσύνη

ων Επενδυτικής Τραπεζικής Ομίλου
της Eurobank Όπως τόνισε παρά την
έξοδο της Ελλάδας από το οικονομικό
πρόγραμμα τον Αύγουστο οι συνθήκες
της αγοράς δεν επέτρεψαν την έκδοση
ομολόγου η οποία αναμένεται να
πραγματοποιηθεί το 20 1 9 και κρίνεται
απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η
εμπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά
ομόλογα
Στο συνέδριο τονίστηκε επίσης πως
μόνο εάν υπάρξει συνέχεια στις μεταρρυθμίσεις

Αιχμηρές ήταν οι προειδοποιήσεις
του Bob Traa πρώην εκπροσώπου του
ΔΝΤ στην Ελλάδα ο οποίος τόνισε πως

και σημαντική πρόοδος στο
μέτωπο των κόκκινων δανείων των
ελληνικών τραπεζών θα υπάρξει

η πρώτη μετα-μνημονιακή αξιολόγηση

της Ελλάδας είναι γεμάτη με σήματα
συναγερμού που δείχνουν ότι οι
γύρω από την καθαρή έξοδο
προσεγγίζονται σε βάση de minimis
αντί να δημιουργούν ισχυρές άγκυρες
εμπιστοσύνης Οι αγορές το βλέπουν
όλο αυτό και γι αυτό τα ελληνικά
spreads δεν πέφτουν Η Ελλάδα
χρειάζεται ένα σχέδιο τόνισε

των ελληνικών spreads
Παράλληλα όπως υπογραμμίστηκε
πρόσθετη στήριξη θα υπάρξει εάν αρθούν
οι περιορισμοί στο επίπεδο των
κρατικών ομολόγων που μπορούν να
διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες ένα
ζήτημα που τέθηκε από την ελληνική
πλευρά και στο συνέδριο του ΔΝΤ στο
Μπαλί τον Οκτώβριο Το 20 5 η ΕΚΤ
επέβαλε ανώτατο όριο στο ποσό των
ελληνικών ομολόγων που μπορούν να

0 Απόστολος Γκουτζίνης partner στη
Milbank Tweed Hadiey McCloy LLP
ανέφερε πως η έντονη αστάθεια και
οι δυσμενείς συνθήκες αγοράς έχουν
επανέλθει και σύμφωνα με όλους τους
έμπειρους αναλυτές δεν αποτελούν
φαινόμενα αλλά αναμένεται να

διατηρούν οι τράπεζες το οποίο συνδεόταν
με το πόσο των ελληνικών ομολόγων
που κατείχαν οι τράπεζες εκείνη
τη στιγμή Δεδομένου ότι η χώρα είναι
εκτόε ΟΕ η ελληνική πλευρά έθεσε
στο τραπέζι το να επιτραπεί oris τράπεζες
να αγοράσουν περισσότερα ελληνικά

υποσχέσεις

χαρακτηριστικά

παροδικά

διαρκέσουν Παρόλο που η αγορά μετοχικών
κεφαλαίων και ομολόγων εξακολουθεί
να προσφέρει υψηλού επιπέδου
ευκαιρίες παραμένει εκλεκτική με το
κόστος κεφαλαίου παράλληλα να
Το καθεστώς επωφελών συνθηκών

αυξάνεται

αγοράς των τελευταίων ετών
μετά την οικονομική κρίση έχει πλέον
παρέλθει Οι αγορές είναι μεν ανοιχτές
αλλά όχι για όλους και αναμφίβολα
όχι ανέξοδα
Σύμφωνα με τη Silvia Ardagna ανώτερη
οικονομολόγο της Goldman Sachs
για τις χώρες της περιφέρειας της Ευ

ρωζώνηε σημαντικ05 παραμένει ο κίνδυνος
γύρω από τις εξελίξεις στην Ιταλία
όπου η κατάσταση θα χειροτερέψει
για να βελτιωθεί στη
συνέχεια
Τα

ελληνικά κρατι

κά ομόλογα εμφάνι
σαν σημαντική
κατά
τη διάρκεια του
διακύμανση

έτους επιδεικνύ
οντάς μεγάλη συσχέτιση με
την αποδυνάμωση των αναδυό
μένων αγορών όπως σημείωσε
ο κ Κωνσταντίνος Βασιλείου
αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος

Τραπεζική Επιχείρησε

αποκλιμάκωση

1

ομόλογα

σημείωσε

ο

Giulio

Baratta επικεφαλής αγορών
ομολόγων στην BNP Paribas
οι διαταραχές και προκλήσεις θα συνεχιστούν
και στο επόμενο έτος ενώ ο
Philip Brown γενικός διευθυντής της
Citi τόνισε πως εάν υπάρξει πρόοδος
στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και
στο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων των ελληνικών τραπεζών θα
υπάρξει περιθώριο για καλή πορεία πορεία
στα ελληνικά κρατικά ομόλογα
εάν αρθεί το ανώτατο όριο της

Οπως

ιδιαίτερα

συμμετοχής των εγχώριων τραπεζών
στην αγορά ομο¬

λόγων
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Mioés... αλήθεια μέσω

NéasYôpKns!
Με ειλικρίνεια που όμως δεν πείθει, ο
υπουργός επί των Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος μίλησε την περασμένη Τρίτη στο
20ό forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη για
την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.
Όπως είπε, «οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες
για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες
που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τομέας». Προφανώς, τους είπε τη... μισή αλήθεια
Λ. Γ.
που, ως γνωστόν, είναι το μεγαλύτερο

ψέμα.

6. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ...
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Τουρισμού ενα Κουντουρά
χτύπησε το καμπανάκι της Wall Street

Η υπουργός

για να τιμήσει την αφιερωμένη
στην Ελλάδα ημέρα
Στην τελετή λήξης

συμμετείχαν

ο γενικός πρόξενος
της Ελλάδας στη Νέα

Υόρκη Δρ Κωνσταντίνος
Κούτρας οι διακεκριμένοι
εκπρόσωποι Ομίλων και
επιχειρήσεων
κ.κ Χάρης Κοσμάτος Απόστολος
και
Τσιτσιράκης
Αιμίλιος Κυριακού ο κ
Μπορνόζης Πρόεδρος
της Capital Link και
η κα Όλγα Μπορνόζη
σύμβουλος της
Capital Link
εισηγμένων

Η

υπουργός
κα

Τουρισμού

Ελενα

Κουντουρά προσκλήθηκε
να σημάνει τη λήξη των
της συνεδρίασης
του Χρηματιστηρίου της
Νέας Υόρκης της 11ης
αφιερωμένης
στην Ελλάδα και χτύπησε
το καμπανάκι της Wall
εργασιών

τελετή λήξης της συνεδρίασης
του Χρηματιστηρίου της Νέας
Υόρκης αφιερωμένης στην Ελλάδα
►►Στην

Νικόλαος

Δεκεμβρίου

Street
Η

τελετή λήξης της
Ημέρας της Ελλάδος στο
Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης
αναμεταδόθηκε
από διεθνή τηλεοπτικά
δίκτυα

των Ηνωμένων Πολιτειών
και του εξωτερικού
Αποτελεί γεγονός με μέγιστη
τηλεθέαση σε παγκό¬

διευθύνουσα

σμιο επίπεδομε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια
Η Ελληνική Σημαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες
του Χρηματιστηρίου
κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε

ώνστο NYSE των

επίσης στην κεντρική
είσοδο της Wall Street
Η εκδήλωση αποτελεί
ετήσιο θεσμό διοργανώνεται
προς τιμήν της ελληνικής
αποστολής των ελλη
νικών εισηγμένων εταιρει

Την υπουργό Τουρισμού
κα Έλενα Κουντουρά και

συμμετεχόντων

επιχειρήσεων
και φορέων και πραγματοποιείται
την επόμενη ημέρα
του Συνεδρίου Capital
Link Invest in Greece
Forum στη Νέα Υόρκη

την ελληνική αντιπροσωπεία
υποδέχθηκε η κα Betty
Liu εκτελεστική
του NYSE Η
υπουργός προσέφερε στο

Στην ελληνική αποστολή
ο γενικός
συμμετείχαν
γραμματέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης κ
Γιώργος Τζιάλλας η
του Δ.Σ του EOT
κα Αγγελική Χονδροματί
δου και η προϊσταμένη του
Γραφείου EOT Εξωτερικού
Αμερικής και Καναδά κα
Γκρέτα Καματερού
αντιπρόεδρος

αντιπρόεδρος

Χρηματιστήριο ένα αντίγραφο
δάφνινου στεφανι¬

ού To NYSE εξέδωσε

ειδικά

αναμνηστικά μετάλλια

7. ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΡΟΔΙΑΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .15/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 21

Έλενα Κουντουρά

2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισμού

Το

τετραετής πολιτική μας
οδήγησε σε ιστορικές
στον τουρισμό Το
2018 είναι το καλύτερο
έτος στην ιστορία του τουρισμού
μας είπε η υπουργός Τουρι
σμού,Έλενα Κουντουρά μιλώντας στη
Νέα Υόρκη στο 20ο επενδυτικό φόρουμ
για την Ελλάδα της Capital Link
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018
περιμένουμε σχεδόν 33 εκατομμύρια
τουρίστες και άλλα δύο δισεκατομμύρια
ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση
με το 2017 Υπογράμμισε δε
πως η Ελλάδα έχει εισέλθει σε μια νέα
εποχή και ολοκληρώνοντας με επιτυχία
το πρόγραμμα στήριξης τον Αύγουστο
έχει εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης

Η

και την διεθνή βράβευση της Αθήνας
ως τον κορυφαίο προορισμό διακοπών
της Ευρώπης για το 2018

επιδόσεις

Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή
στην περιοχή της Μεσογείου και της
Ευρώπης για νέες επενδυτικές ευκαιρίες
στον τουρισμό τόνισε η υπουργός
Τουρισμού Η Ελλάδα είναι ένα
πολύ ισχυρό εμπορικό σήμα τουρισμού
Είναι ένας φιλικός ασφαλής και
φιλόξενος προορισμός Είναι γνωστή
για την τεράστια ιστορία και τον πολιτισμό
τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές
επιλογές για αυθεντικές εμπειρίες

Παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία για
την πορεία του ελληνικού τουρισμού
η κα Κουντουρά είπε πως χάρη στην
πολιτική του υπουργείου η Ελλάδα
εδραιώθηκε ως προορισμός 365 ημερών
και τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα
στους περισσότερους ελληνικούς
έχουν 100
πληρότητα
στην υψηλή περίοδο και υψηλότερες
συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο
προορισμούς

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο του
υπουργείου Τουρισμού που πρόσφατα
πέρασε από τη Βουλή τόνισε ότι
νομοθετικά και διοικητικά
κενά που υπήρχαν υποστηρίζοντας τις
προσπάθειες τουριστικών επιχειρήσεων
να εκσυγχρονιστούν και να
περισσότερο ανταγωνιστικές
και να λειτουργήσουν σε φιλικότερο
επιχειρηματικό περιβάλλον
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το
νομοσχέδιο μας εισάγαμε το πλαίσιο
για το προϊόν του θεματικού τουρισμού
ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις
σε αυθεντικές τουριστικές
εμπειρίες Και κάνουμε μεγάλα βήματα
για να διευκολύνουμε επενδύσεις στις
υποδομές του θεματικού τουρισμού
όπως μαρίνες και ιατρικό τουρισμό
μειώνοντας τη γραφειοκρατία είπε η
κ Κουντουρά
Τέλος αναφέρθηκε στα διάφορα πρό
τζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα
την Ρόδο τη Χαλκιδική και την Κω
συμπεριλαμβανομένου κι ενός Club
Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του
2019
Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες
και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής
φύσης σε τομείς που ωφελούνται
από την τουριστική ανάπτυξη
οι
όπως λιμένες τα αγροτικά προϊόντα
και η βιομηχανία
είπε η κ Κουντουρά
σημειώνοντας παράλληλα και
το πρόσφατο νομοσχέδιο για τη
και επιτάχυνση επενδύσεων
στρατηγικού χαρακτήρα
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
αντιμετωπίζει

καταστούν

βασισμένες

μέχρι το τέλος Οκτωβρίου Ανέφερε
επίσης ότι η Ελλάδα είναι η μόνη πο
λυνησιακή χώρα στην Ευρώπη με
από 100 προορισμούς
τόσο σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα
προσφέροντας μοναδικές και ποικίλες
περισσότερους

ταξιδιωτικές εμπειρίες
Αυτό από μόνο του καθιστά την
ξεχωριστή υπογράμμισε
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η

νησιά αυτό πλέον δεν συμβαίνει
Ήταν μια υψηλή προτεραιότητα στην
ατζέντα μας να τις προωθήσουμε και
να τις εδραιώσουμε ως δυναμικούς
προορισμούς city-break και έχουν
δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή
και επαγγελματικά ταξίδια
το στόχο μας για πάνω από
πέντε εκατομμύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως
ανέφερε η
υπουργός σημειώνοντας ταυτόχρονα
Επιτύχαμε

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη

ήταν πόλεις διέλευσης προς τα

διευκόλυνση
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ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΡΟΜΗΝΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Παρεμβάσεις στα κόκκινα δάνεια στον
κατώτατο μισθό και στη προστασία της
πρώτης κατοικίας έκανε ο εκπρόσωπος της
Κομισιόν Declan Costello

Πιέζουν ασφυκτικά μέχρι το
Knock out του λαού..

Συστάσεις για την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων (ξεπούληµα), αλλά και για πολύ προσεκτικά βήµατα
αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό (λιτότητα) και µε τις
παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του “διαδόχου” του Ν.
Κατσέλη – Σταθάκη, απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Declan Costello.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Costello επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία.
Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες
παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019. Τόνισε πως η Ελλάδα
“πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
Ο κ. Κοστέλο επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι
θετική σε γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη ”µεταµνηµονιακή” εποχή. Ανέφερε επίσης
ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά µε το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης (µιλώντας µέσω
τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν αυτό της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήµανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, ούτως ώστε να διαµορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελλάδα Μποµπ Τραεπεσήµανε ότι το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. Τα προγράµµατα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά για να εξηγήσουµε τι
συµβαίνει στην οικονοµία.
Ο κύριος Τρα επισήµανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικόσύστηµα δεν έχει
σχέδιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε
χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί να
διαµορφώνει το δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.
Οι 4 άξονες του ΟΔΔΗΧ
Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής του
Οργανισµού: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού και τη διαµόρφωση µιας καµπύλης
οµολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι στους επενδυτές και
στους οργανισµούς αξιολόγησης.
Ανέφερε ότι το τρίτο µνηµόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
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αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, µε την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους.
iskra.gr
από Κλύδωνας στις 12:17:00 µ.µ. Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το
στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
Ετικέτες εοκ ελλάδα
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Ελπίδες για Ανάπτυξη, Πρόσκληση για Επενδύσεις στο 20o Capital Link
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Σχέδιο made in Italy για τα NPLs παρουσίασε ο Τσακαλώτος – Τα 3 κριτήρια
www.capital.gr
© Capital.gr Σχέδιο made in Italy για τα NPLs παρουσίασε ο Τσακαλώτος – Τα 3 κριτήρια
Της Δήµητρας Καδδά
Την πρόταση του ΤΧΣ για ένα σχήµα προστασίας ενεργητικού (Asset Protection Scheme APS), βασισµένο στο
ιταλικό πρότυπο, παρουσίασε ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την οµιλία του στο συνέδριο της
Capital Link που έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη.
Ο κ. Τσακαλώτος προανήγγειλε σύντοµα ανακοινώσεις και περιέγραψε τα 3 κριτήρια που θα καθορίσουν
την τελική µορφή του σχεδίου: ταχύτητα εφαρµογής, συµβατότητα µε δίκαιο ΕΕ και απουσία κινδύνων.
Επισήµανε ότι για τις τράπεζες "οι προκλήσεις είναι µπροστά" αναφορικά µε τα NPLs αν και όπως είπε
είναι ανακεφαλαιοποιηµένες και έχει αποδειχθεί ότι καλύπτουν τους στόχους των τεστ αντοχής.
Επισήµανε ότι εξετάζεται ένα σχήµα APS µε βάση την πρόταση του ΤΧΣ. "Θα το αναγγείλουµε όταν θα
είµαστε έτοιµοι" ανέφερε, συµπληρώνοντας πως αυτό "θα γίνει σύντοµα".
Επισήµανε ότι τα 3 κριτήρια για την τελική του µορφή είναι:
- Η ταχύτητα εφαρµογής
- Η αποδοχή του από την Γ.Δ. Ανταγωνισµού της Κοµισιόν αλλά και από τα άλλα τα όργανα της Ε.Ε. όπως
ο ESM και η ΕΚΤ αλλά και
- Η απουσία προσκοµµάτων και κίνδυνων στην εφαρµογή.
Ως εκ τούτου, εξήγησε ο ΥΠΟΙΚ, απαιτείται ένα σχήµα που να είναι εύκολο και να έχει ήδη εφαρµοσθεί, και
επικαλέσθηκε στο πλαίσιο αυτό την ιταλική εµπειρία την οποία έχουν ήδη ακολουθήσει και άλλα κράτη.
Ουσιαστικά ο κ. Τσακαλώτος µετέφερε χρονικά για τον Ιανουάριο την παρουσίαση της πρότασης του ΤΧΣ
για τη δραστική µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων το οποίο και όρισε ως κυρίαρχο (σ.σ. αφού
ανάλογη πρόταση έχει παρουσιάσει η ΤτΕ).
Το σχέδιο του ΤΧΣ προβλέπει την παροχή κρατικών εγγυήσεων σε προβληµατικά δάνεια που οι τράπεζες
θα τιτλοποιήσουν και θα πουλήσουν σε επενδυτές και τα έσοδα θα µπαίνουν σε ειδικό λογαριασµό.
Για να εφαρµοσθεί το εν λόγω σχέδιο απαιτείται η έγκρισή του από την ΓΔ Ανταγωνισµού λόγω των
κρατικών εγγυήσεων. Πάντως, ο Εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο ίδιο συνέδριο
στη Νέα Υόρκη παρότρυνε την κυβέρνηση σε ανακοινώσεις, παραδεχόµενος µεν ότι µπορεί να υπάρχουν
προβλήµατα συµβατότητας µε το δίκαιο της ΕΕ τα οποία, όµως, όταν υπάρξει η ελληνική πρόταση θα
φανεί πώς θα αντιµετωπισθούν.
Απαιτείται επίσης έγκριση του σχεδίου από τον ESM αφού έχει "λόγο" για τα κρατικά διαθέσιµα αλλά και
από την ΕΚΤ.
Ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος στην ίδια οµιλία στο συνέδριο της Capital Link παρουσίασε το αναπτυξιακό
σχέδιο και επικαλέσθηκε το χρονοδιάγραµµα που περιλαµβάνει για συγκεκριµένες παρεµβάσεις
υποσχόµενος ότι είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν θα εκπλήξει τις αγορές.
Οι 3 µεταρρυθµίσεις
Ο κ. Τσακαλώτος δεσµεύθηκε για νέες µεταρρυθµίσεις στο δηµόσιο, στις αγορές προϊόντων και στη
δικαιοσύνη. Περιέγραψε την κατάσταση στη δηµόσια διοίκηση. "Ήταν καταστροφή το ότι για να βγάλεις
µία άδεια ή για να πάρεις σύνταξη χρειαζόταν µέσο στο δηµόσιο" είπε προσθέτοντας ότι "είναι πάρα πολύ
κρίσιµο να συνεχισθεί η µεταρρύθµιση στο δηµόσιο". Για τη δικαιοσύνη αναφέρθηκε στο "πόσο αργή είναι"
και είπε ότι "για την επιτάχυνσή της είναι αναγκαίες πολλές µεταρρυθµίσεις".
Επιπλέον προανήγγειλε, όπως και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την ίδια ηµέρα, ότι τα 4-5
επόµενα χρόνια θα πρέπει να υπάρξει µία πολύ σηµαντική µεταρρύθµιση, καθώς και αλλαγή του
φορολογικού συστήµατος για να πιο απλό και αποδοτικό ώστε να περιορισθεί και η
φοροδιαφυγή/φοροαπαοφυγή παραδεχόµενος ότι τα χρόνια του µνηµονίου δεν υπήρξε αυτό το περιθώριο.
Παραδέχθηκε επίσης ότι "υπάρχουν περιοχές υπερφορολόγησης" και επικαλέσθηκε το νόµο περί
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Στρατηγικών Επενδύσεων (που αλλάζει εκ νέου) ως ένα όχηµα για σταθερό φορολογικό πλαίσιο για
υποψήφιους επενδυτές.
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Ελπίδες για Ανάπτυξη, Πρόσκληση για Επενδύσεις στο 20o Capital Link

Με το καθιερωµένο φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» ολοκληρώθηκε η πανηγυρική ηµερίδα των
20 χρόνων της εταιρείας Capital Link, που φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη στελέχη επιχειρήσεων, τουρισµού,
τραπεζών καθώς και άλλους οικονοµικούς παίκτες της Ελλάδας αλλά και του κόσµου.
Οπως τόνισε η συνιδρύτρια της εταιρείας Όλγα Μπορνόζη που µαζί µε τον αδελφό της Νίκο
Μπορνόζη φιλοξενούν το εν λόγω φόρουµ στην καρδιά του Μανχάτταν στο Μετροπόλιταν κλάµπ:
«Είµαστε ευτυχείς που διαπιστώνουµε πως η συστηµατική δουλειά µας ως προς την προώθηση της
εικόνας της Ελλάδας έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη πολλών Ελλήνων αλλά και ξένων διακεκριµένων
ατόµων οι οποίοι µας τίµησαν πάλι µε την συµµετοχή τους και την υποστήριξή τους-ανάµεσά τους οι
Wilbur Ross, J. Paulson, όλοι οι εκπρόσωποι της Τρόικα, πέντε διεθνείς τράπεζες, ελληνικές τράπεζες,
επιχειρηµατίες, επενδυτές κλπ.
Επί 20 ολόκληρα χρόνια τώρα οργανώνουµε αυτό το φόρουµ στη Νέα Υόρκηανεξάρτητα απο
την οικονοµική ή πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα. Το δικό µας φόρουµ δεν είναι προσδεδεµένο
στο άρµα ενός κόµµατος και στοχεύει στην προώθηση της παρουσίας της Ελλάδς ως επιχειρηµατικής
και επενδυτικής αγοράς. Είµαστε ικανοποιηµένοι καθώς αυτά τα 20 χρόνια οι κυβερνήσεις όλου του
φάσµατος πατώντας στην πλατφόρµα µας έχουν κατορθώσει να στείλουν τα µηνύµατά τους σε ένα
ευρύτερο επενδυτικό και επιχειρηµατικό ακροατήριο».
Κύριος οµιλητής του φόρουµ ήταν ο υπουργός οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος
σηµείωσε µεταξύ άλλων πως η Ελλάδα βγήκε από το πρόγραµµα ακολουθώντας τα βήµατα
της Πορτογαλίας. Είπε ακόµη ότι λόγω των µέτρων λιτότητας η ανάπτυξη βρίσκεται στο 2% και του
χρόνου προβλέπεται 2,5% κοκ, αλλά σκοπός της κυβέρνησης είναι η στρατηγική της ανάπτυξης.
Ο υπουργός των οικονοµικών έδωσε έµφαση στο γεγονός πως η Ελλάδα θα ξαναβγεί σύντοµα στις αγορές,
ενώ σηµείωσε πως θα πρέπει να υπάρξει µια ισορροπία ανάµεσα στα πλεονάσµατα και στην κοινωνική
ανακατανοµή .

Εγγραφείτε και ακολουθήστε ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαβάστε τις σηµαντικότερες ειδήσεις της ηµέρας και τις πιο ενδιαφέρουσες απόψεις στο e-mail σας.
Μάθετε Περισσότερα
Newsletter
address@email.gr
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Γραφτείτε τώρα
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Οι προσαρµογές έχουν δώσει τα υπερλεονάσµατα σηµείωσε, τα οποία προκαλούν καθυστέρηση της
ανάπτυξης, αλλά δίνουν και αξιοπιστία στην κυβέρνηση διότι δείχνει πως πετυχαίνει τους στόχους της.
Σχετικά µε τις κοινωνικές παροχές στις αδύναµες τάξεις ο Ευκλείδης Τσακαλώτος τόνισε πως το
πλεόνασµα οφείλει να ανακατανεµηθεί και γι αυτό δεν θα πειραχτούν συντάξεις, ενώ είπε πως στόχος της
κυβέρνησης είναι:
1. Να ενισχυθεί το σύστηµα της δικαιοσύνης, να εκσυγχρονισθεί η δηµόσια διοίκηση και
να ληφθούν µέτρα για το περιβάλλον
2. Να ενισχυθεί το σύστηµα των επενδύσεων
3. Να εξισορροπηθεί και να γίνει πιό δίκαιο το σύστηµα της φορολογίας.
Μιλώντας για τις τράπεζες ανέφερε πως µπορούν να δανείσουν την πραγµατική οικονοµία, αλλά δεν
είναι επενδυτικοί προορισµοί ακόµη, ενώ για το χρηµατιστήριο είπε πως η καθίζησή του έχει να κάνει µε
το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Σχετικά µε την συµφωνία των Πρεσπών ανέφερε ότι η κυβέρνηση έπρεπε να λύσει τις διαφορές µε την
γείτονα χώρα, διότι πρέπει να δείχνει ως σταθεροποιητικός εµπορικός παράγων στην περιοχή των
Βαλκανίων.

Ενδιαφέρον παρουσίασε το φόρουµ του τουρισµού όπου η υπουργός Έλενα Κουντουρά ανέφερε πως
το 2018 ήταν χρόνος ρεκόρ για τον τουρισµό στην Ελλάδα. Συγκεριµένα είπε πως το τουριστικό προϊόν
αναπτύχθηκε σε τζίρο και κέρδη, σηµειώνοντας πως τα ξενοδοχεία είδαν αύξηση στις κρατήσεις της
τάξης του 51,6% το 2017 και ακόµη περαιτέρω αύξηση µέχρι 12% τους πέντε πρώτους µήνες του 2018.
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Η ίδια τόνισε πως µέσα απο την πολιτική της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισµού, η Ελλάδα έχει
γίνει τουριστικός προορισµός επί 365 µέρες το χρόνο.
Στην οµιλία της εξάλλου σηµείωσε πως το υπουργείο πέρασε ένα νόµο τον περαµένο µήνα που προσπαθεί
να καλύψει τα κενά της διοίκησης και της νοµοθεσίας υποστηρίζοντας τις τουριστικές επιχειρήσεις στην
προσπάθειά τους να εκµοντερνισθούν και να αναπτυχθούν σε µια πιό φιλική επιχειρηµατική ατµόσφαιρα.
Στο πάνελ του τουρισµού έλαβαν µέρος αρκετοί επιχειρηµατίες της τουριστικής βιοµηχανίας οι οποίοι
δήλωσαν εν µια φωνή πως η γραφειοκρατία και η υψηλή φορολόγηση αποτελούν ακόµη τροχοπέδη για τις
επενδύσεις στον τοµέα.
Θα πρέπει να σηµειωθεί πως το φόρουµ του CapitalLink κλείνοντας 20 χρόνια στην προσπάθεια να
προσελκύσει επενδύσεις στην Ελλάδα αποτελεί µια αξιόπιστη πλατφόρµα για όσους επιχειρηµατίες
ενδιαφέρονται να δικτυωθούν µε Ελληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες.
PLUS: Τσακαλώτος Κουντουρά Capital Link φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα»
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Ελπίδες για Ανάπτυξη, Πρόσκληση για Επενδύσεις στο 20o Capital Link
Με το καθιερωµένο φόρουµ «Επενδύστε στην Ελλάδα» ολοκληρώθηκε η πανηγυρική ηµερίδα των
20 χρόνων της εταιρείας Capital Link , που φιλοξένησε στη Νέα Υόρκη στελέχη επιχειρήσεων, τουρισµού,
τραπεζών καθώς και άλλους οικονοµικούς παίκτες της Ελλάδας αλλά και του κόσµου.
Οπως τόνισε η συνιδρύτρια της εταιρείας Όλγα Μπορνόζη που µαζί µε τον αδελφό της Νίκο
Μπορνόζη φιλοξενούν το εν λόγω φόρουµ στην καρδιά του Μανχάτταν στο Μετροπόλιταν κλάµπ:
«Είµαστε ευτυχείς που διαπιστώνουµε πως η συστηµατική δουλειά µας ως προς την προώθηση της
εικόνας της Ελλάδας έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη πολλών Ελλήνων αλλά και ξένων διακεκριµένων
ατόµων οι οποίοι µας τίµησαν πάλι µε την συµµετοχή τους και την υποστήριξή τους-ανάµεσά τους οι
Wilbur Ross , J . Paulson , όλοι οι εκπρόσωποι της Τρόικα, πέντε διεθνείς τράπεζες, ελληνικές τράπεζες,
επιχειρηµατίες, επενδυτές κλπ.
ΠΗΓΗ. Διαβάστε περισσότερα...
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Επιδείνωση στα ελληνικά οµόλογα, "πάρτι" στα γερµανικά
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Οι φόβοι για την παγκόσμια οικονομία οδηγούν σήμερα σε σημαντικές ρευστοποιήσεις στα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, με τις αγορές οµολόγων να είναι οι μεγάλες κερδισμένες. Τα γερμανικά ομόλογα
σημειώνουν ράλι με την απόδοση του 10ετούς να υποχωρεί κατά 9% στο 0,258%, ενώ σημαντική
βελτίωση σημειώνεται και στα ομόλογα της ευρωπεριφέρειας με τις αποδόσεις των 10ετων ομολόγων της
Ιταλίας να υποχωρούν ελαφρώς, ενώ της Πορτογαλίας και της Ισπανίας σημειώνουν πτώση της τάξης του
1%.
Η Ελλάδα αποτελεί την εξαίρεση καθώς τα ελληνικά ομόλογα αδυνατούν να ακολουθήσουν το
διεθνές κλίµα και παρασύρονται έτσι στη δίνη της μείωσης του επενδυτικού ρίσκου που χαρακτηρίζει τα
διεθνή χαρτοφυλάκια. Η βουτιά των γερμανικών αποδόσεων έχει μάλιστα αυξήσει το ελληνικό spread στις
400 µονάδες βάσης.
Πιο αναλυτικά, οι αποδόσεις στα 10ετή ελληνικά ομόλογα σημειώνουν άνοδο της τάξης του 0,7% και στο
4,227%, ενώ οι αποδόσεις στα 5ετή σηµειώνουν άνοδο της τάξης του 1% και στο 3,318%. Αν και οι κινήσεις
στην ελληνική αγορά δεν είναι έντονες, το γεγονός ότι αυτονομείται σε μία ημέρα όπου οι υπόλοιπες
αγορές σημειώνουν βελτίωση, υπογραμμίζει για μία ακόμη φορά πωςτα ελληνικά assets παραμένουν
ευάλωτα και οι επενδυτές επιμένουν να μένουν μακριά, έστω και εάν έχουν περάσει σχεδόν
τέσσερις µήνες από την έξοδο της Ελλάδας από τα µνηµόνια.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν αναμένεται πάντως να σημειωθεί κάποια σημαντική βελτίωση στα
ελληνικά srpeads ούτε το επόμενο διάστημα, εξηγώντας έτσι εν μέρει τη "σιγή" που τηρεί το οικονομικό
επιτελείο σχετικά με την επόμενη έξοδο στις αγορές. Όπως σημείωσε η Citigroup αυτή την εβδομάδα, το
2019 και το 2020 τα spreads θα κινηθούν τις 390 µ.β., ενώ το 2021-2023 στις 350 µ.β.
Τα μηνύματα από πρόσφατο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ήταν επιφυλακτικά σε ό,τι αφορά
τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους, με τους επενδυτές αλλά και τους ομιλητές να σημειώνουν πως οι
αναταραχές στις αγορές θα συνεχιστούν που σημαίνει πως η μεταβλητότητα στα ελληνικά
οµόλογα θα είναι έντονη, ενώ επιτακτική ανάγκη είναι η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων και η βελτίωση
της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού κλάδου.
Όπως προειδοποίησε ο Μπομπ Τραά, πρώην
εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα, η πρώτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση της Ελλάδας είναι γεμάτη με
"σήματα συναγερμού" που δείχνουν ότι οι υποσχέσεις γύρω από την καθαρή έξοδο κάθε άλλο παρά
δημιουργούν ισχυρές άγκυρες εμπιστοσύνης. Οι αγορές το βλέπουν όλο αυτό και για αυτό τα ελληνικά
spreads δεν πέφτουν. "Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σχέδιο", τόνισε χαρακτηριστικά.
οµόλογα
Σχόλιο αγοράς
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης αφιερωµένης στην Ελλάδα
Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σημάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεμβρίου, αφιερωμένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ημέρας της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», αναμεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός με μέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσμιο επίπεδομε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Η Ελληνική Σημαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσμό, διοργανώνεται προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγμένων εταιρειώνστο NYSE, των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγματοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηματιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει την αφιερωμένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι Ομίλων και εισηγμένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσμάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιμίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροματίδου και η Προϊσταμένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Σχέδιο "made in Italy" για τα NPLs παρουσίασε ο Τσακαλώτος - Τα 3 κριτήρια [Capital.gr]
Της Δήµητρας Καδδά Την πρόταση του ΤΧΣ για ένα σχήµα προστασίας ενεργητικού (Asset Protection
Scheme APS), βασισµένο στο ιταλικό πρότυπο, παρουσίασε ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την
οµιλία του στο συνέδριο της Capital Link που έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη. Ο κ. Τσακαλώτος προανήγγειλε
σύντοµα ανακοινώσεις και περιέγραψε τα 3 κριτήρια που θα καθορίσουν την τελική µορφή του σχεδίου:
ταχύτητα εφαρµογής, συµβατότητα µε δίκαιο ΕΕ και απουσία κινδύνων. Επισήµανε ότι για τις τράπεζες "οι
προκλήσεις είναι µπροστά" αναφορικά µε τα NPLs αν και όπως είπε είναι ανακεφαλαιοποιηµένες και έχει
αποδειχθεί ότι καλύπτουν τους στόχους των τεστ αντοχής. Επισήµανε ότι εξετάζεται ένα σχήµα APS µε
βάση την πρόταση του ΤΧΣ. "Θα το αναγγείλουµε όταν θα είµαστε έτοιµοι" ανέφερε, συµπληρώνοντας πως
αυτό "θα γίνει σύντοµα". Επισήµανε ότι τα 3 κριτήρια για την τελική του µορφή είναι: - Η ταχύτητα
εφαρµογής - Η αποδοχή του από την Γ.Δ. Ανταγωνισµού της Κοµισιόν...
Capital.gr ·

πριν από 29 λεπτά ·

Της Δήµητρας Καδδά Την πρόταση του ΤΧΣ για ένα σχήµα προστασίας ενεργητικού (Asset Protection
Scheme APS), βασισµένο στο ιταλικό πρότυπο, παρουσίασε ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την
οµιλία του στο συνέδριο της Capital Link που έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη. Ο κ. Τσακαλώτος προανήγγειλε
σύντοµα ανακοινώσεις και περιέγραψε τα 3 κριτήρια που θα καθορίσουν την τελική µορφή του σχεδίου:
ταχύτητα εφαρµογής, συµβατότητα µε δίκαιο ΕΕ και απουσία κινδύνων. Επισήµανε ότι για τις τράπεζες "οι
προκλήσεις είναι µπροστά" αναφορικά µε τα NPLs αν και όπως είπε είναι ανακεφαλαιοποιηµένες και έχει
αποδειχθεί ότι καλύπτουν τους στόχους των τεστ αντοχής. Επισήµανε ότι εξετάζεται ένα σχήµα APS µε
βάση την πρόταση του ΤΧΣ. "Θα το αναγγείλουµε όταν θα είµαστε έτοιµοι" ανέφερε, συµπληρώνοντας πως
αυτό "θα γίνει σύντοµα". Επισήµανε ότι τα 3 κριτήρια για την τελική του µορφή είναι: - Η ταχύτητα
εφαρµογής - Η αποδοχή του από την Γ.Δ. Ανταγωνισµού της Κοµισιόν...
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Σχέδιο "made in Italy" για τα NPLs παρουσίασε ο Τσακαλώτος – Τα 3 κριτήρια
Της Δήµητρας Καδδά
Την πρόταση του ΤΧΣ για ένα σχήμα προστασίας ενεργητικού (Asset Protection Scheme APS), βασισμένο στο
ιταλικό πρότυπο, παρουσίασε ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την ομιλία του στο συνέδριο
της Capital Link που έλαβε χώρα στην Νέα Υόρκη.
Ο κ. Τσακαλώτος προανήγγειλε σύντομα ανακοινώσεις και περιέγραψε τα 3 κριτήρια που θα καθορίσουν
την τελική µορφή του σχεδίου: ταχύτητα εφαρµογής, συµβατότητα µε δίκαιο ΕΕ και απουσία κινδύνων.
Επισήμανε ότι για τις τράπεζες "οι προκλήσεις είναι μπροστά" αναφορικά με τα NPLs αν και όπως είπε
είναι ανακεφαλαιοποιηµένες και έχει αποδειχθεί ότι καλύπτουν τους στόχους των τεστ αντοχής.
Επισήμανε ότι εξετάζεται ένα σχήμα APS με βάση την πρόταση του ΤΧΣ. "Θα το αναγγείλουμε όταν θα
είµαστε έτοιµοι" ανέφερε, συµπληρώνοντας πως αυτό "θα γίνει σύντοµα".
Επισήµανε ότι τα 3 κριτήρια για την τελική του µορφή είναι:
- Η ταχύτητα εφαρµογής
- Η αποδοχή του από την Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Κομισιόν αλλά και από τα άλλα τα όργανα της Ε.Ε. όπως
ο ESM και η ΕΚΤ αλλά και
- Η απουσία προσκοµµάτων και κίνδυνων στην εφαρµογή.
Ως εκ τούτου, εξήγησε ο ΥΠΟΙΚ, απαιτείται ένα σχήμα που να είναι εύκολο και να έχει ήδη εφαρμοσθεί, και
επικαλέσθηκε στο πλαίσιο αυτό την ιταλική εµπειρία την οποία έχουν ήδη ακολουθήσει και άλλα κράτη.
Ουσιαστικά ο κ. Τσακαλώτος μετέφερε χρονικά για τον Ιανουάριο την παρουσίαση της πρότασης του ΤΧΣ
για τη δραστική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων το οποίο και όρισε ως κυρίαρχο (σ.σ. αφού
ανάλογη πρόταση έχει παρουσιάσει η ΤτΕ).
Το σχέδιο του ΤΧΣ προβλέπει την παροχή κρατικών εγγυήσεων σε προβληματικά δάνεια που οι τράπεζες
θα τιτλοποιήσουν και θα πουλήσουν σε επενδυτές και τα έσοδα θα µπαίνουν σε ειδικό λογαριασµό.
Για να εφαρμοσθεί το εν λόγω σχέδιο απαιτείται η έγκρισή του από την ΓΔ Ανταγωνισμού λόγω των
κρατικών εγγυήσεων. Πάντως, ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο
στη Νέα Υόρκη παρότρυνε την κυβέρνηση σε ανακοινώσεις, παραδεχόμενος μεν ότι μπορεί να υπάρχουν
προβλήματα συμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕ τα οποία, όμως, όταν υπάρξει η ελληνική πρόταση θα
φανεί πώς θα αντιµετωπισθούν.
Απαιτείται επίσης έγκριση του σχεδίου από τον ESM αφού έχει "λόγο" για τα κρατικά διαθέσιμα αλλά και
από την ΕΚΤ.
Ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος στην ίδια ομιλία στο συνέδριο της Capital Link παρουσίασε το αναπτυξιακό
σχέδιο και επικαλέσθηκε το χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνει για συγκεκριμένες παρεμβάσεις
υποσχόµενος ότι είναι απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν θα εκπλήξει τις αγορές.
Οι 3 µεταρρυθµίσεις
Ο κ. Τσακαλώτος δεσμεύθηκε για νέες μεταρρυθμίσεις στο δημόσιο, στις αγορές προϊόντων και
στη δικαιοσύνη. Περιέγραψε την κατάσταση στη δημόσια διοίκηση. "Ήταν καταστροφή το ότι για να
βγάλεις μία άδεια ή για να πάρεις σύνταξη χρειαζόταν μέσο στο δημόσιο" είπε προσθέτοντας ότι "είναι
πάρα πολύ κρίσιμο να συνεχισθεί η μεταρρύθμιση στο δημόσιο". Για τη δικαιοσύνη αναφέρθηκε στο "πόσο
αργή είναι" και είπε ότι "για την επιτάχυνσή της είναι αναγκαίες πολλές µεταρρυθµίσεις".
Επιπλέον προανήγγειλε, όπως και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε την ίδια ημέρα, ότι τα 4-5
επόμενα χρόνια θα πρέπει να υπάρξει μία πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, καθώς και αλλαγή του
φορολογικού συστήματος για να πιο απλό και αποδοτικό ώστε να περιορισθεί και η
φοροδιαφυγή/φοροαπαοφυγή παραδεχόµενος ότι τα χρόνια του µνηµονίου δεν υπήρξε αυτό το περιθώριο.
Παραδέχθηκε επίσης ότι "υπάρχουν περιοχές υπερφορολόγησης" και επικαλέσθηκε το νόμο περί
Στρατηγικών Επενδύσεων (που αλλάζει εκ νέου) ως ένα όχημα για σταθερό φορολογικό πλαίσιο για
υποψήφιους επενδυτές.
Ευκλείδης Τσακαλώτος
κόκκινα δάνεια (NPLs)
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µικρά πρωινά απο τον Νίκο Γενικόπουλο

Για ένα έξοχο 2018 για την εταιρεία µε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες που
καταξίωσαν τον ρόλο της στην ενεργειακή αγορά έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύµβουλος της
Energean, Μαθιός Ρήγας µιλώντας στο «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα, ξεχωριστή στιγµή στην δεκαετή και πλέον πορεία της εταιρείας είναι η είσοδος
της στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, καθώς καταγράφηκε ως η µεγαλύτερη εδώ και τέσσερα
χρόνια Δηµόσια Εγγραφή εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Λονδίνο και την
ένταξη της µετοχής στον δείκτη FTSE250.
Επιπλέον, το υψηλόβαθµο στέλεχος της Energean υπογράµµισε πως για την ενίσχυση της
αυξανόµενης παραγωγής πετρελαίου στο κοίτασµα “Πρίνος” της Ελλάδας, η εταιρία επέκτεινε
τις δραστηριότητές της στο Ισραήλ µε την ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασµάτων φυσικού
αερίου. (Πηγή energypress.gr)

Χειµώνας ελληνικός. Kανονικός. Ενισχύεται τόσο από τις προβλέψεις της ΕΜΥ όσο και από την επικείµενη
γιορτή των Χριστουγέννων. Κατά κάποιο τρόπο είµαστε στην «καρδιά» του. Σε µια διαδικασία
αποκορύφωσης του. Το γεγονός δεν έχει καµία απολύτως σηµασία. Το µυαλό πολλών Καβαλιωτών
«τρέχει». Έχει προ πολλού φθάσει στο επόµενο Καλοκαίρι!

Στο µυαλό πολλών συµπολιτών ήταν και παραµένει ο τουρισµός. Η θερινή περίοδος, τα air bnb, οι
παραλίες, οι ξαπλώστρες, η τόνωση της επιχειρηµατικότητας και της οικονοµικής ζωής του τόπου µας.
Καθόλου τυχαίο ότι εκτός πολλών άλλων, ακόµη και η φηµισµένη ΕΤΑΔ ετοιµάζεται από τώρα για το
επόµενο Καλοκαίρι.

Αυτή η συµπεριφορά και αντίδραση µεγάλου µέρους της κοινωνίας δεν είναι ούτε τυχαία, ούτε
εσφαλµένη. Τα προηγούµενα Καλοκαίρια έφεραν στο Νοµό τουρίστες και κέρδη. Δεν είναι λοιπόν καθόλου
νωρίς να σκεπτόµαστε το επόµενο. Να προετοιµαζόµαστε για αυτό. Όλα όσα περιγράφουµε θα
«δυναµώσουν» κι άλλο. Αµέσως µετά τις γιορτές.
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Στο µεταξύ η Καβάλα έχει µια αγορά που ποτέ δεν σταµατά να σκέφτεται και να αλλάζει. Οι ανακαινίσεις
που είναι σε εξέλιξη τώρα, παραµονές εορτών, δείχνουν την επιχειρηµατική ανησυχία των συµπολιτών
µας. Κι άλλες καφετέριες ετοιµάζονται να λειτουργήσουν τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες. Πολλών
τετραγωνικών µαγαζιά πρόσφατα νοικιάστηκαν. Ετοιµάζονται. Κάποια λέγεται ότι θα πωλούν σαπούνια!

Σε αυτήν την ελεύθερη, την παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία είναι ευπρόσδεκτα τα επιδόµατα. Ας πούµε ότι
απαλύνουν τον πόνο από τα χαράτσια των µνηµονίων. Ο βασικός ωστόσο στόχος είναι η ριζική αλλαγή, η
πρόοδος και η ευηµερία. Κακά τα ψέµατα, αυτόν τον στόχο µπορεί να τον τολµήσει κάποιος µόνο αν
επενδύσει στο Καλοκαίρι. Το οποίο µελετά ακόµη και τώρα που το θερµόµετρο πλησιάζει το µηδέν.

Ο φωτισµός στο πάρκο του Φαλήρου είναι µια πονεµένη ιστορία, η οποία δυστυχώς συνεχίζεται. Τα
συγκεκριµένα φώτα δεν µπορεί να τα εµπιστευτεί κανείς. Άλλοτε ανάβουν κι άλλοτε όχι. Όταν τα φώτα
στο πάρκο δεν ανάβουν, η περιοχή «βυθίζεται» στο σκοτάδι. Καταλήγει να είναι απαγορευµένη, σχεδόν
επικίνδυνη για να την περπατήσει κάποιος.

Τέτοια προβλήµατα φωτισµού δεν υπήρχαν. Ποτέ στο παρελθόν. Μας προέκυψαν τώρα τελευταία. Οι
καµένες λάµπες που δεν αντικαταστάθηκαν έγκαιρα, οι χρονοδιακόπτες που δεν λειτουργούν σωστά και
φυσικά τα µη αξιόπιστα φώτα στο πάρκο Φαλήρου. Υπάρχει επίσης µια ξεχωριστή κατηγορία λαµπτήρων
δηµόσιων χώρων που ανάβουν κανονικά. Σβήνουν για µικρό ή µεγάλο διάστηµα και µετά ανάβουν πάλι.

Η προαναφερθείσα κατάσταση συνεχίζεται όσο κι αν διαµαρτύρεται ο κοσµάκης. Για αυτήν την κακή
εικόνα του δηµόσιου φωτισµού οι ευθύνες µοιράζονται. Ανάµεσα στο Δήµο Καβάλας και στη ΔΕΔΔΗΕ.
Ούτε ο ένας αντιδρά σωστά, ούτε ο άλλος. Κι αν τους αρµοδίους του Δήµου µπορείς να τους βρεις
εύκολα, να παραπονεθείς και να αναφέρεις, τους εκπροσώπους της ΔΕΔΔΗΕ Καβάλας τους καλείς στο
τηλέφωνο και σου απαντά τηλεφωνήτρια από το κέντρο της υπηρεσίας στην Αθήνα!

Αντιγράφουµε την ανάρτηση του δηµοσιογράφου Νίκου Σπιτσέρη αφού έχει ενδιαφέρον: «Σε αυτό τον
κόσµο τον µικρό τον µέγα, το Καβαλιωτάκι -κατά πώς έλεγε ο Παντέρµαλης- Αναστάσιος Παπαναστασίου,
που ξεκίνησε να µελετά µουσική στην Καβάλα, συνέχισε στη Θεσσαλονίκη, ακολούθως έγινε λέκτορας στη
Σουηδία και τώρα προφέσορας µουσικής σε µουσική ακαδηµία του Χονγκ Κονγκ έγραψε τη µουσική και
τους στίχους και έδωσε το τραγούδι στην Έλενα Παπαρίζου. “Ήρθαν Χριστούγεννα ξανά” λοιπόν,
δεδοµένου ότι οι άξιοι και οι ταλαντούχοι είναι ικανοί για όλα». Το τραγούδι µπορεί κάποιος να το ακούσει
στη διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=EWuYNZ5BiYY&feature=share.

Ο Κωστής Σιµιτσής υποστηρίζει ότι επί των ηµερών του οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις σε όλο το Δήµο
Καβάλας πραγµατοποιούνταν µε συνολική δαπάνη 20.000 ευρώ. Δυσκολευόµαστε να τον πιστέψουµε αν και
κάτι περισσότερο ξέρει. Τόσο µικρά ποσά, για τέτοιο λόγο, δεν υπήρξαν ποτέ. Ίσως να εννοεί έναν σαφώς
πιο συγκρατηµένο προϋπολογισµό. Αυτό όντως έγινε. Αλλά των 20.000 ευρώ µόνο, ποτέ.

Συνάντηση µε τα στελέχη και υποψήφιους του συνδυασµού του είχε τις προηγούµενες ηµέρες ο Θόδωρος
Μουριάδης. Λήφθηκε οριστική απόφαση η παρουσίαση αρκετών υποψηφίων να γίνει µετά τα Θεοφάνεια.
Κατά συνέπεια οι αντίθετες για την ηµεροµηνία της εκδήλωσης πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται. Την
Τετάρτη το απόγευµα ο κ. Μουριάδης ήταν στην γιορτή της εκκλησίας του Πολύστυλου.

3 βουλευτές και 3 δηµοτικές παρατάξεις (όλες της αντιπολίτευσης) έσπευσαν να συγχαρούν µε
ανακοίνωση τους όσους διοργάνωσαν πρόσφατα το ιστορικό συνέδριο για τον καπνό. Η αντίδραση ήταν
υπερβολική. Μάλλον προεκλογική. Το συνέδριο ήταν αξιόλογο, όπως πολλά άλλα που έγιναν ή θα γίνουν
στην Καβάλα.

Έπρεπε να συνδεθεί περισσότερο µε την κοινωνία (αυτό µπορούσε να γίνει µε διαφήµιση του), έπρεπε να
πραγµατοποιηθεί στον συνεδριακό χώρο που η περιοχή διαθέτει. Οι αίθουσες των ξενοδοχείων είναι
καλές, κατάλληλες για ένα σωρό άλλα πράγµατα.

Τον αδικήσαµε τον πρώην Δήµαρχο Κεραµωτής Μένανδρο Μαρινάκη. Στο χθεσινό ρεπορτάζ της Πρωινής
για τα στελέχη της τοπικής ΝΔ που από σήµερα µετέχουν στο 12ο συνέδριο του κόµµατος, παραλείψαµε το
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όνοµα του. Δεν θα έπρεπε. Στην σχετική ψηφοφορία για την εκλογή συνέδρων που έγινε τον περασµένο
Μάη, ο κ. Μαρινάκης ήταν πρώτος σε σταυρούς.

Μια συνέντευξη του Αντιπεριφερειάρχη Έβρου κ. Πέτροβιτς δείχνει ότι επιµένει στην υποψηφιότητα του,
παρά τις αντίθετες φήµες. Απόσπασµα της αναφέρει και τα εξής: «Το ψέµα έχει ταχύτητα και η αλήθεια
αντοχή». Τη φράση αυτή χρησιµοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης Έβρου Δηµήτρης Πέτροβιτς µέσω της
συχνότητας του ράδιο Χρόνος 87,5fm (Κοµοτηνή) για να διαψεύσει όλους όσους διαρρέουν φήµες περί µη
σύστασης ψηφοδελτίου για την Περιφέρεια ΑΜ-Θ και περί διαγραφής του από το κόµµα της Νέας
Δηµοκρατίας. Την ίδια στιγµή βέβαια αναγνωρίζει ότι «ασχολούνται µαζί µας γιατί είµαστε υπολογίσιµη
δύναµη και δύναµη ευθύνης απέναντι στην κοινωνία».
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Το ραντεβού Tσακαλώτου µε Paulson για τις τράπεζες και οι επιφυλάξεις των
ξένων Funds
Της Δήµητρας Καδδά
Διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και θα διατηρήσει τα
πλεονάσµατα έδωσε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος από την Νέα Υόρκη στο
πλαίσιο του συνεδρίου του Capital Link. Οι διαβεβαιώσεις δόθηκαν και στα ξένα Funds µε τα
οποία είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα Funds διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την βιωσιµότητα της ανάπτυξης
και περιµένουν να δουν απτές αποδείξεις από την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει και θα εµβαθύνει τις
µεταρρυθµίσεις, αλλά και ότι δεν θα παρασυρθεί σε παροχολογία λόγω του εκλογικού κύκλου.
Ο ΥΠΟΙΚ συναντήθηκε µε δεκάδες εκπροσώπους των funds, µεταξύ των οποίων, και η Paulson η οποία έχει
τοποθετηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Alpha Bank. Παρείχε δεσµεύσεις για την µείωση των NPLs,
παραδεχόµενος ότι αποτελούν µεγάλη πρόκληση. Προανήγγειλε µάλιστα πρωτοβουλίες στο τραπεζικό
πεδίο «αντιδρώντας» έτσι και στις συστάσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο αλλά και
του Εκπροσώπου της ΕΚΤ Φραντσέκο Ντρούντι για πιο αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στο πεδίο των
κόκκινων δανείων.
Επίσης ο ΥΠΟΙΚ από την Νέα Υόρκη προέβη σε δεσµεύσεις για τη διατήρηση των πρωτογενών
πλεονασµάτων, επιχειρηµατολόγησε υπέρ της βιωσιµότητας της ανάπτυξης και προανήγγειλε πρόσθετες
παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στη δηµόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Προανήγγειλε και
νέο δηµοσιονοµικό «γύρο» για την οριστικοποίηση των µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών στόχων στους
οποίους είχαν αναφερθεί και οι θεσµοί στο τελευταίο Eurogroup.
Τα 23 funds
Ειδική συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Σύµφωνα µε το Capital Link µετείχαν
τουλάχιστον 23 Funds: Paulson &CO, Fidelity Investmnets, Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products,
Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital, Clearbridge Investments , Colt Capital, Cvc Capital Partners
Advisory, Fred Alger Management, Gagnon Securities, Gamut Capital Management, LP, Greylock Capital , Hayman,
Hudson Bay Capital, Knighthead, Lepercq, Monarch Holding, Oaktree Capital Management Lp, Serengeti, State Street
Global Advisors, TIAA, Waterwheel Capital και Weiss Asset Management.
Οι τράπεζες στο επίκεντρο
Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε µεταξύ άλλων σε άρθρο του που µοιράστηκε στο συνέδριο, ότι µία από τις «προκλήσεις»
των επόµενων µηνών είναι οι τράπεζες και η στήριξη που απαιτείται για την µείωση των NPLs. «Ορισµένες
πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν
τους στόχους τους για µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων”.
Επίσης πρόσθεσε ότι τους επόµενους µήνες, οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα επικεντρωθούν στην
«ολοκλήρωση των Μεσοπρόθεσµων Στόχων Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και στην αξιολόγηση του
αντίκτυπου που θα έχουν, µε παράλληλη βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιµου δηµοσιονοµικού
χώρου κατά τρόπο που να στηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες».
Εκτίµησε επίσης ότι µεσοπρόθεσµα οι οικονοµικές προοπτικές για την Ελλάδα είναι θετικές, ενώ έχει
δηµιουργηθεί µια σταθερή βάση για βιώσιµη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην ολιστική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης και σε πρόσθετες παρεµβάσεις «που θα ενισχύσουν περαιτέρω
τις προσδοκίες για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη». Επισήµανε ως τοµείς προτεραιότητας «το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, τη δηµόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη». Πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής στρατηγικής δεν θα είναι µόνο µεγάλα επενδυτικά έργα υποδοµής έντασης κεφαλαίου αλλά
«κυρίως καινοτόµα τµήµατα της οικονοµίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό».
Παράλληλα, επισήµανε ότι στόχος είναι να καλλιεργούµε και να εκµεταλλευτούµε τις πρωτοβουλίες
συνεργασίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων, επισηµαίνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και
διευκολύνοντας τις εµπορικές ευκαιρίες. Ο δυνητικός αντίκτυπος αυτής της συνεργασίας είναι σηµαντικός
και µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης να
επιταχύνει την οικονοµική ανάκαµψη, ανέφερε.
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Το

καμπανάκι και
οι ισορροπίες της Danaos

Ό

λη η αφρόκρεμα της πολιτικής και επιχειρηματικής ζωής
του τόπου βρίσκεται στην άλλη άκρη του Ατλαντικού στις
ΗΠΑ λόγω του ετήσιου φόρουμ της Capital Link
Από τον φυσικό χώρο τους καθώς στην
αμερικανική χρηματαγορά είναι εισηγ
μένες ναυτιλιακές εταιρίες τους δεν θα
μπορούσαν να λείπουν και οι εφοπλιστές
Έτσι και το καμπανάκι
λήξης της συνεδρίασης της Τρίτης
το χτύπησαν η υπουργός Τουρισμού
Έλενα Κουντουρά μαζί με τον
Γιάννη Κούστα Πάντως η Danaos
Corp του δόκτορος της ναυτιλίας
προσπαθεί να βρει ισορροπίες καθώς
η μετοχή της υποχώρησε κάτω
από το όριο του 1 δολ στα 0,84 δολ
Η κεφαλαιοποίησή της βρίσκεται στα
181,32 εκατ δολ
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η ώρα του απολογισμού ή μήπως του προβληματισμού Η άποψη κάθε
άλλο παρά αιρετική είναι καθώς κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε πιο
σοβαρά πιο οργανωμένα και πιο επισταμένα το μέγα θέμα των παρουσιάσεων
των ελληνικών εταιριών στο εξωτερικό Τα road shows τις εκδηλώσεις τα
συνέδρια τις παρουσιάσεις γενικότερα
Ίσως η Ένωση Ελληνικών

Είναι

Τραπεζών και η ΕΧΑΕ θα
πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι
ο
δρόμος των παρουσιάσεων
στο εξωτερικό που αποσκοπούν

Να δούμε

στην προσέλκυση
σε επενδύσεις σε
deal και διαμορφώνουν και την
εικόνα της χώρας θα πρέπει να
περνάει αποκλειστικά από τα
δικά τους χέρια και όχι από
ιδιώτες διοργανωτές
Αφορμή γι αυτή τη θέση
κεφαλαίων

επιτέλους
αλλιώς τα
Χ
road shows
παρουσιάσεις

αποτέλεσαν οι πρόσφατες
τρεις παρουσιάσεις που
πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό
των οποίων το αποτέλεσμα
ήταν πενιχρό εάν εξαιρέσει
κανείς το επικοινωνιακό

αποτύπωμα που έφεραν
Το ενδιαφέρον για τα ελληνικά assets παρέμειναν στα τάρταρα Οι συ
ναλλαγές στο άνοιγμα των συνεδριάσεων του ΧΑ μόλις ξεπενρούν το 1,5
εκ ευρώ και απ όλες αυτές τις εκστρατείες από τις οποίες οι υπουργοί είδαν
την ευκαιρία να επιδοθούν σε ομιλίες δεν προέκυψε κάτι σημαντικό

Χ

Η εκδήλωση της Goldman Sachs
στο Λονδίνο για τις τέσσερις συ

στημικές τράπεζες δεν είχε το
ενδιαφέρον Σύμφωνα με
στέλεχος fund που βρέθηκε εκεί πέραν
των άλλων η προσέλευση ήταν
μικρή Σ αυτή την εκδήλωση με τις
αναμενόμενο

τράπεζες παρουσιάστηκαν και οι
ΟΠΑΠ ΟΤΕ και Τιτάν

εταιρίες

Ίδια εικόνα είχε και η εκδήλω
ση της εταιρίας ανάλυσης
Autonomus ενώ και η τρίτη καθιερωμένη
πια εκδήλωση της Capital
Link στη Νέα Υόρκη δεν ξέφυγε από
τα συνηθισμένα
Το ερώτημα είναι εάν σ αυτές
τις εκδηλώσεις επιχειρήθηκε και
σε τι βαθμό μια παρουσίαση των
της ελληνικής οικονομίας
Αν παρουσιάστηκε ένα αναπτυξιακό
σχέδιο αν ανακοινώθηκαν κίνητρα
αν αν αν Οι ξένοι επενδυτές χρειάζονται
απτά αποτελέσματα προοπτική
και όραμα Τα δίνουμε αυτά
ή περιοριζόμαστε σε ένα ταξίδι με
ισχυρές δόσεις αναψυχής και ευκαιρία
φωτογραφιών με ξένους και ψώνια
για τους υπουργούς

Χ

προοπτικών
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Η χώρα δεν αντέχει μια μακρά προεκλογική περίοδο

Γ

κεφάλαιο Ελλάδα δυστυχώς εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται
με σκεπτικισμό από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα Το σήμερα
αλλά και το αύριο της χώρας προβληματίζει αν κανείς λάβει
υπόψη του τα μηνύματα αλλά και τα συμπεράσματα που
από τις διεθνείς παρουσιάσεις και τα τεκταινόμενα στο
συνέδριο της Capital Link στη Ν Υόρκη
Κι όλα αυτά παρά τις τοποθετήσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων
και ιδιαίτερα του Ευκλ Τσακαλώτου ο οποίος μίλησε για ένα νέο
φορολογικό σύστημα πιο απλό και πιο δίκαιο υπό την προϋπόθεση βέβαια
ότι θα παρέμενε υπουργός Οικονομικών για 3-4
χρόνια Πέρα από τις διαβεβαιώσεις για την
των μεταρρυθμίσεων και των αποκρατικο
KÉ
ο

προκύπτουν

προώθηση

ποιήσεων
Δεν είναι τυχαίο ότι πέρα από το φλέγον
πρώτο
θέμα των τραπεζών που ήταν ένα από
τα βασικά ζητήματα που απασχόλησαν το
συνέδριο το ερώτημα που έθεσαν σχεδόν
όλοι και φυσικά δεν απαντήθηκε σχετίζεται
με τον χρόνο των εκλογών
Η χώρα μας στη
μεταμνημονιακή εποχή
όπου κύριο μέλημά μας θα έπρεπε να
ήταν πως θα έρθει η ανάπτυξη και οι επενδύσεις
με ποιο σχέδιο θα πρέπει να πορευτούμε και ποια μέτρα αποφάσεις
και κίνητρα θα πρέπει να λάβουμε γι αυτό βρίσκεται σε μια
μακρά προεκλογική περίοδο Με τα σενάρια για το πότε βολεύει ποιον να
στις κάλπες να είναι πολλά και να αποτελούν κύριο θέμα συζήτησης
ανάλυσης και προβληματισμού
Την ίδια ώρα η πολιτική σύγκρουση μαίνεται Σαφώς και καυτά θέματα
είναι πολλά που επιβάλλουν διαφορετικές πολιτικές τοποθετήσεις στα πλαίσια
της Δημοκρατίας αλλά εκείνο που μένει είναι ότι από το DNA των
κομμάτων και του λεγόμενου πολιτικού προσωπικού της χώρας λείπει η εθνική
συνεννόηση
Η έντονη πολιτική διαπάλη με κύριο στόχο το κομματικό συμφέρον και
την προσέλκυση ψηφοφόρων έχει κοστίσει πάρα πολύ στην Ελλάδα Χρόνια
τώρα πριν αλλά και κατά τη διάρκεια της κρίσης Ένας λαός διχασμένος εί

ναι εύκολο να παρασυρθεί από επικοινωνιακές πολιτικές δεσμεύσεις και λόγια
του μπαλκονιού χωρίς αντίκρυσμα που το μόνο που βολεύουν είναι τη
λογική που δυστυχώς διέπει το πολιτικό σύστημα της χώρας
Πότε γίναμε μια γροθιά για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις Πότε
υπήρξε η συνεννόηση που απαιτείτο σε ένα κοινό μέτωπο απέναντι στους
Πότε οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου βρέθηκαν σε ένα τραπέζι εξέτασαν
και κατέληξαν σε ένα συμπέρασμα Στις προτεραιότητες εκείνες που
βάσει ενός σχεδίου θα βγαίναμε από τα μνημόνια και θα πορευόμασταν μετά
από αυτά Ποτέ
Ακόμα και σήμερα βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές
Δεν είναι μόνο το Μακεδόνικο που διχάζει
ίσως δικαίως Είναι το θέμα των παροχών της υπερ
φορολόγησης η αντιπαράθεση και το αλληλοκατηγορώ
πλάνο
για εκατέρωθεν σκάνδαλα
Σαφώς και το πολιτικό σύστημα κάποια στιγμή
πρέπει να κατανοήσει ποια είναι η κύρια αποστολή
του Η προσφορά η μάχη για τη χώρα και όχι για το
ο
ίδιο συμφέρον την καρέκλα το κόμμα
Αυτός ο δογματισμός η κακώς εννοούμενη
προσέγγιση και κομματική στρατηγική το μόνο
που επιτυγχάνει είναι να γιγαντώνει την αβεβαιότητα
το θολό τοπίο την αγωνία αλλά και την κοινή
πεποίθηση ότι βαδίζουμε στα τυφλά και έτσι σερνόμαστε από τις εξελίξεις
δανειστές

Σε
της
διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας χρόνος
των εκλογών

προσέλθουμε

πολιτική

Μιας όμως και μιλάμε για τις εκλογές ένα είναι βέβαιο Η χώρα δεν αντέχει
μια μακρά προεκλογική περίοδο
Και επιπλέον μήπως είναι καιρός με αφορμή την προσέλευση στις κάλπες
αυτή τη φορά το κάθε κόμμα να παρουσιάσει ένα συγκεκριμένο αναλυτικό
και κυρίως εφαρμόσιμο σχέδιο διακυβέρνησης από το οποίο να κριθεί Ένα
σχέδιο-πρόγραμμα από το οποίο θα λείπουν οι προεκλογικές χωρίς αντίκρυσμα
δεσμεύσεις Τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα

dimitrladis@dealnews gr
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ΑΝΕΒΑΖΕΙ ΣΤΑ 4-5 ΔΙΣ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

•

Η

εμμονή

του Ταμείου για αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου

πίλη του ΔΝΤ

φαπεζες
ΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΤ ΚΑΙ
ΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
Αντίθειτοισκαισ^ήιιατα bad bank Ανησυχία σε Φρανκφούρτη
και Αθήνα Αρνητικό σήμα στις αγορές

Τα funds θα

Οι κινήσεις και τα μηνύματα

δώσουν λύσεις

των τραπεζιτών

Το σχέδιο για αγορά χρέους με
αντάλλαγμα απόκτηση NPL's

Οι πρωτοβουλίες που παίρνουν Πειραιώς

Εθνική Alpha και Eurobank
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DEAL news

θέμαΌθΰΛ

ιΑΝΕΒΑΖΕΙ

ΣΤΑ 4-5 ΔΙΣ ΤΟΝ ΠΗΧΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΝΑ

Νέα τορπίλη του ΔΝΤ
κατά των τραπεζών
Όχι και στα σχήματα Bad Bank ανησυχία σε ΕΚΤ και Αθήνα για το αρνητικό σήμα στις αγορές
μια ακόμη φορά το ΔΝΤ ετοιμάζεται να εξαπολύσει
τορπίλες εναντίον των ελληνικών τραπεζών
υπονομεύοντας την προσπάθεια ανασύνταξης και
ανασυγκρότησής τους Το Ταμείο επανέρχεται δριμύτερο
στο θέμα των ελληνικών τραπεζών και συνολικά
της πορείας της ελληνικής οικονομίας αναθεωρώντας
ξανά τις εκτιμήσεις του για τις κεφαλαιακές
ανάγκες των τεσσάρων συστημικών ομίλων και
υποδεικνύοντας εμμέσως πλην σαφώς τον δρόμο των
ΑΜΚ μέσα στο 2019 προκειμένου να τις καλύψουν

Για

Σύμφωνα με πληροφορίες της DEAL από

τις Βρυξέλλες υψηλόβαθμα στελέχη του
Ταμείου έχουν ήδη ενημερώσει τους
τους των ευρωπαϊκών θεσμών
ότι η επόμενη έκθεση του για την ελληνική
οικονομία που θα δημοσιοποιηθεί
στα τέλη φεβρουαρίου θα σημάνει
ηχηρά καμπανάκια για την
των ομίλων θα επισημαίνει
την επιδείνωση των συνθηκών
για το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα την κακή γενική
κατάσταση των
δρυμάτων
με
αδύναμους ισολογισμούς
αδυναμία
άμεσης επίλυσης του
θέματος των κόκκινων
δανείων
και των μη
συναδέλφους

κατάσταση

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ

Αγορά

ΧΡΥΣΟ

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μηδενική
πιστωτική επέκταση και μια σειρά ακόμη
απειλές για τη βιωσιμότητα και το μέλλον
των ελληνικών τραπεζών
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το ΔΝΤ στην
έκθεσή του
• θα ανεβάσει πιθανότατα στα 4-5 δισ ευ
ρώ την εκτίμηση του για τις κεφαλαιακές
ανάγκες των 4 τραπεζών από το 1,9-2
δισ που εκτιμούσε τον περασμένο
αλλά και έναντι 10 δισ στην έκθεσή
του φεβρουαρίου του 2017 Ανοίγοντας
το δρόμο για ΑΜΚ εντός του 2019
• θα ταχθεί εναντίον της λύσης των σχημάτων
τύπου bad bank με σχήματα SPV
που αυτή την ώρα συζητείται στη φραν
κφούρτη και τις Βρυξέλλες για την επίλυση
του καυτού προβλήματος των
κόκκινων δανείων θέτοντας εκτός
των άλλων και θέμα κρατικής ενίσχυσης
Αύγουστο

• θα προτείνει επιθετικότερη πολιτική των
τραπεζών στο θέμα της μείωσης των
NPLs/NPEs με κλιμάκωση των πλειστηριασμών
λιγότερες διαγραφές περισσότερες
πωλήσεις αλλά και μακροπρόθεσμου
ορίζοντα ρυθμίσεις

ΗΤΑΝ ΑΛΛΙΩΣ
Στο ερώτημα γιατί αλλάζει τώρα τη στάση
του το ΔΝΤ σε σχέση με τον Αύγουστο

το Ταμείο απαντά ότι τότε ήταν αλλιώς
Προτάσσει την επιδείνωση των συνθηκών
και των στοιχείων για τις ελληνικές τράπεζες
οι οποίες από την 21η Αυγούστου
και μετά βρίσκονται σε τροχιά χρηματιστηριακής
εξαΰλωσης Ανεπίσημα μάλιστα
στελέχη του Ταμείου αναφέρουν άτι
η ενδιάμεση έκθεση του Αυγούστου
ήταν επιεικής για να μην κατηγορηθεί το
ΔΝΤ για υπονόμευση της καθαρής εξόδου
Έκτοτε όμως λένε το κλίμα για
τις ελληνικές τράπεζες διαρκώς επιδεινώνεται
Η χώρα παραμένει εκτός αγορών
το Χρηματιστήριο υφίσταται διαρκείς
τα NPLs και NPEs μειώνονται
αλλά όχι με τους ρυθμούς που πρέπει
κλυδωνισμούς

με συνέπεια η Ελλάδα να παραμένει στη
ζώνη κινδύνου Η οικονομική θέση των
4 συστημικών ομίλων είναι σε σύγκριση
με το 2015 σε καλύτερο σημείο αλλά όχι
τόσο όσο να αντέξει διαδοχικούς κλυδωνισμούς
με τις τράπεζες εξαιρετικά ευάλωτες
σε διάφορα αρνητικά σοκ να
υπό την αυξημένη σχετική
που έχουν οι αναβαλλόμενες
απαιτήσεις με βάση τον
ελληνικό νόμο για την αναβαλλόμενη
DTC η οποία αντιστοιχεί σε πάνω
από το 50
του δείκτη κεφαλαίων
CETI προσφέροντας περιορισμένη απορρόφηση
ζημιών και αποθαρρύνοντας τους
λειτουργούν

βαρύτητα

φορολογικές

φορολογία

DEAL ΜΕ ΤΑ FUNDS

χρέους και χαρτοφυλάκια NPLs των 4 συστημικών ομίλων
Πακέτο μαμούθ πώλησης NPLs
και NPEs σε τιμή προνομιακή έναντι
της κάλυψης μιας δυο εκδόσεων

ομολόγου επιδιώκει το οικονομικό
επιτελείο με μεγάλα αμερικανικά
funds
Η συμφωνία για τα funds αν αυτή
τελεσφορήσει που σε διάστημα
τριετίας μπορεί να οδηγήσει σε αποδόσεις
έως και 9 δισ ευρώ ενώ

προκαλεί

ανακούφιση στην ελληνική

Έως και 9 δια ευρώ αποδόσεις θα βγάλουν
τα funds αν τελεσφορήσει το σχέδιο για το
χρυσό deal

πλευρά που σήμερα πορεύεται με
την πίεση της μη αποκλιμάκωσης
του δεκαετούς σταθερά πάνω από
4
και της ανάγκης να μην πειραχτεί
κατά δυνατόν το μαξιλάρι
των 26,6 δισ με τις δανειακές ανάγκες
για το 2019 στα 11,74 δισ
Το σχέδιο αφορά την κάλυψη του
επόμενου κρατικού ομολόγου με

αντάλλαγμα τη δυνατότητα σχεδόν
εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου

που θα τα αγοράσουν το πολύ στο 20 της
αξίας τους και θα τα διαχειριστούν σε

μέρους των NPLs/NPEs που θα βγάλουν προς
πώληση οι τέσσερις συοτημικέςτο 2019 και
2020 από τον αμερικανικό παράγοντα δηλαδή

τιμές
Το ευρύτερο σχέδιο προβλέπει την ενεργό
συμμετοχή των funds στις εκδόσεις των
τιτλοπσιήσεων στις οποίες θα προχωρήσουν
οι συστημικές εξασφαλίζοντας τη μερίδα
του λέοντος από τα χαρτοφυλάκια των κόκκινων
παίρνοντας στα χέρια τους περί τα
15 δισ NPLs με κόστος μόλις 2 δισ ενώ
παράλληλα θα καλύψουν και την έκδοση
ομολόγου έως 2,5 δισ
Ήδη η DEAL αποκάλυψε το σχέδιο της
Πειραιώς για κάλυψη του Tier 2 και απαλλαγή
από 12 δισ NPLs με τη βοήθεια των
Black Rock Intrum Pimco Apollo Qualco
και την καταλυτική σφήνα του Cerberus
Capital Management
To τελευταίο έχει υποβάλει πρόταση να
αγοράσει προβληματικά δάνεια 6 δισ ένα

αποκλειστικής

συγκεκριμένα μεγάλα αμερικανικά
funds
Στόχος

η διασφάλιση 1-2 πρώτων εκδόσεων
στο εξάμηνο Οι δυνητικές αποδόσεις
του πακέτου φτάνουν έως και 9 δισ εντός
2-3ετίας με εργαλείο χαρτοφυλάκια
δανείων επιχειρήσεων ξενοδοχείων
ναυτιλιακών έως στεγαστικών κλπ
προβληματικών

Θα φέρει κέρδη
9 δισ ευρώ

πολλαπλάσιες
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U

θέμαΟθβΛ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η JP MORGAN

ΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΩΘΕΙ ΣΕ ΑΜΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΑΡΗ

Προς το ιταλικό μοντέλο για
τα κόκκινα ο Τσακαλώτος
Προς το ιταλικό μοντέλο
με τιτλοποίηση

δανείων

προσανατολίζεται

κυβέρνηση και
σύμφωνα με πληροφορίες
από τραπεζικές πηγές
η

ο υπουργός

Οικονομικών

Ευκλ Τσακαλώτος
θα προβεί σε σχετικές

Ανησυχία προκαλούν στους ευρωπαϊκούς
θεσμούς οι πληροφορίες ότι το ΔΝΤ θα
ανεβάσει τον πήχη των κεφαλαιακών
αναγκών των ελληνικών τραπεζών

ιδιώτες επενδυτές
Παράλληλα στο γενικότερο οικονομικό πεδίο
η χώρο δείχνει εμφανή σημάδια μεταρρυθμιστικής
κόπωσης ενώ παροχές και παροχολογϊα
αυξάνονται λόγω του εκλογικού 2019

ΑΝΗΣΥΧΙΑ

χρηματιστηριακή τιμή και των 4 συστημικών
είναι χαμηλότερα από τα επίπεδα του τρίτου
γύρου ανακεφαλαιοποίησης του φθινοπώρου
του 2015 Οι επισημάνσεις του δεν συνιστούν
πια θέσφατο αλλά δεν είναι τυχαίο ότι με βάση
τις εκτιμήσεις του καλοκαιριού για κεφαλαιακές
ανάγκες 1,9-2,0 δισ ευρώ οι 4 τράπεζες
αθροιστικά σε κάτι λιγότερο απ αυτόν
τον στόχο για άντληση νέων κεφαλαίων μέσω
ομολογιακών εκδόσεων
Ωστόσο οι ίδιες ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν
ότι το πόσο δυσμενής θα είναι τελικά η έκθεση
του ΔΝΤ για τις ελληνικές τράπεζες θα εξαρτηθεί
από ορισμένους κρίσιμους παράγοντες που θα
εξελιχθούν στις επόμενες εβδομάδες
Α από το αν θα επιτευχθεί συμφωνία ΕΚΤ
ZSSM/Βρυξελλών για τον τρόπο επίλυσης του
θέματος των κόκκινων δανείων Ακόμα κι
αν διαφωνεί με το είδος της το Ταμείο δημόσια
θα την υποστηρίξει ως θετική εξέλιξη
Β από την εκτίμηση στην οποία θα προχωρήσει
μέσα στον Ιανουάριο ο SSM για τις κεφαλαιακές
ανάγκες και τη συνολική κατάσταση των
τραπεζών έχοντας ενσωματώσει όλες τις εξελίξεις
μετοχών

κινούνται

Οι εν λόγω πληροφορίες για τις εκτιμήσεις του

ΔΝΤ δημιουργούν εύλογα μεγάλη ανησυχία στα
ευρωπαϊκό κέντρα αποφάσεων και βέβαια στην
Αθήνα Αν και το Ταμείο έχει εντελώς δευτερεύοντα
ρόλο πλέον στα ελληνικά πράγματα εντούτοις
μια αρνητική έκθεσή του ειδικό για τις τράπεζες
θα δώσει ανάλογα αποθαρρυντικά μηνύματα
στις αγορές και τους επενδυτές Σε μια
που η σταθεροποίηση των τραπεζών και η
αποκατάσταση του ρόλου τους στη χρηματοδότηση
της πραγματικής οικονομίας και των
είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση
για την επιστροφή στην κανονικότητα και την
ανάπτυξη μια τέτοια αποτίμηση και στη συνέχεια
και μόνο η αναφορά για κεφαλαιακές ανάγκες 4
5 δισ ευρώ αρκεί για να εγκλωβίσει τα όποια
επενδυτικά κεφάλαια την ώρα μάλιστα
που ο κλαδικός τραπεζικός δείκτης και η
περίοδο

επιχειρήσεων

ενδιαφερόμενα

ανακοινώσεις εντός του
Ιανουαρίου Σύμφωνα
με τις ίδιες πηγές το
υπουργείο Οικονομικών
έχει ήδη προσλάβει
για αυτό το λόγο
την JP Morgan η
οποία δουλεύει το
σχήμα το οποίο θα
επιλεγεί για τις τέσσερις
τράπεζες
Μάλιστα
όπως
αναφέρουν οι ίδιες
είναι
πηγές
σχεδόν
βέβαιο ότι η JP

Αυτό το σχήμα όπως
διαφάνηκε και από εκθέσεις
ξένων οίκων θα
καλύτερα για
τις ελληνικές τράπεζες
λειτουργήσει

Morgan θα προχωρήσει

την επεξεργασία 1
προκειμένου να δημι 1
ουργηθεί ένα λειτουργικό
μοντέλο από το
οποίο θα επωφεληθούν
τόσο οι τράπεζες όσο κα
οι επενδυτές που θα αγοράσουν
τα ομόλογα τιτλο
ποιημένων δανείων Το με
ντέλο αυτό επί της ουσίας
ναι συνδυαστικό των σχεδίων που
έχουν υποβάλει στην ΕΚΤ και τον
SSM η Τράπεζα της Ελλάδος και το ΤΧΣ
Αυτό το σχήμα όπως διαφάνηκε και από
εκθέσεις ξένων οίκων θα λειτουργήσει καλύτερα για τις ελληνικές
τράπεζες Ήδη η διοίκηση της Alpha Bank σε παρουσίαση της
Goldman Sachs στο Λονδίνο ανέφερε ότι προτίθεται να αντιγράψει
το μοντέλο της Eurobank προκειμένου να βγάλει από τον ισολογισμό
της ένα μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών ανοιγμάτων

ΘΕΤΙΚΟΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
ντι 500 εκατ ευρώ καλύπτοντας μία
έκδοση βγάζοντας την Πειραιώς
από τον κίνδυνο άμεσης κεφαλαιακής
από υφιστάμενους μετόχους ή αραί
ωσή τους
Μάλιστα δεν αποκλείεται στην περίπτωση
που προχωρήσει η συμφωνία με το
Cerberus να προκύψουν και άλλα funds
Hades Hercules ανεβάζοντας τον πήχη
και γιο τους άλλους τρεις ομίλους
Το ίδιο σχέδιο θα αφορά συνολικά το
τραπεζικό σύστημα με τη σχετική
να διευκολύνεται και από τις χαμηλές
χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των τραπεζών
ομολογιακή

ενίσχυσης

εγχώριο

διαδικασία

σιο συνέδριο της Capital Link στη Νέα

Υόρκη

Ο Ευ

Τσακαλώτος αναγνώρισε τις ανησυχίες
των επενδυτών για τις τράπεζες ο
J Petit CEO της Goldman Sachs ανέφερε
ότι πέραν των NPEs προτεραιότητα των τραπεζών
είναι να τους δοθούν περαιτέρω μέσα
για αντιμετώπιση των σωρευμένων
τους και ο Ν Καραμούζης πρόεδρος
της ΕΕΤ και της Eurobank επεσήμανε
οι
πως συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται
συνεχώς με τις τέσσερις συστημικές να
γρήγορα επιχειρηματικά και
λειτουργικά μοντέλα
Ακόμη ο CEO της Εθνικής Τράπεζας Π
Μυλωνάς σημείωσε πως οι τράπεζες
στη μείωση των NPEs διατηρώντας
τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα
αποθέματα ρευστότητας και ο επικεφαλής
του ΤΧΣ M Czurda σημείωσε πως οι
εξελίξεις στο εσωτερικό πλαίσιο
προβλημάτων

μετασχηματίζουν

προχωρούν

Πέραν των παραπάνω funds ακολουθούν
OakTree Capital Blackstone Kohlberg
Kravis Roberts Co Fortress στα επιχειρηματικά
δάνεια και Apollo Lone Star στα ακί

νητα/ετεγαστι κά

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Στο μεταξύ η κατάσταση των τραπεζών
βρέθηκε στο ραντάρ των επενδυτών στο ετή

σημαντικές

διαχείρισης των NPLs των τραπεζών τις
βοηθούν να γίνουν ανταγωνιστικότερες
και να ενισχύσουν την οικονομική
δραστηριότητα

Την ίδια θετική ανταπόκριση απέναντι στο ιταλικό μοντέλο έχουν
και τα ξένα funds στην Αθήνα για ένα πρόσθετο λόγο Μέχρι τώρα
απευθύνονται στις τράπεζες προκειμένου να αποκτήσουν μια
ένα ακίνητο ένα οικόπεδο Οι διαδικασίες όμως είναι
και οι τραπεζίτες δεν λαμβάνουν εύκολα τις αποφάσεις Είναι
χαρακτηριστικό ότι το deal του Νηρέα χρειάστηκε πέντε χρόνια
προκειμένου να προχωρήσει κι αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι
οι τράπεζες δεν προχωρούσαν με την ταχύτητα την οποία απαιτούσε
η αγορά
Όταν όμως τα εξειδικευμένα funds αναλάβουν τη διαχείριση
για καθεμιά τράπεζα ξεχωριστά τότε οι διαδικασίες θα είναι πιο εύκολες
Θα απευθύνονται στα ίδια τα funds και θα τα ρωτούν ποιές
επιχειρήσεις ή ποιά ακίνητα έχουν προς αξιοποίηση Οι διαδικασίες
μεταξύ τους θα είναι ταχύτατες και αν μια συμφωνία τους ταιριάζει
και βγάζουν κέρδος τότε θα προχωρούν Έτσι βάσιμα το 2019
αλλά και οι υπόλοιπες χρονιές που θα ακολουθήσουν αναμένεται
να χαρακτηριστούν από συνεχείς αντίστοιχες συμφωνίες
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια το οποίο
Έλληνες και ξένοι τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη χαρακτήρισαν ως μια
σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο σύμφωνα με την Goldman Sachs
είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο Σύμφωνα με πληροφορίες η
Φρανκφούρτη παραμένει θετική ωστόσο ο SSM εξέφρασε επιφυλάξεις
όσον αφορά το μέγεθος του SPV 40 δισ ευρώ ενώ πάντα
υπάρχει η επιφύλαξη για το ότι η μεταφορά των αναβαλλόμενων
πιστώσεων μπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση Γι αυτό
και η κυβέρνηση προκρίνει το ιταλικό συνδυαστικό μοντέλο
επιχείρηση

χρονοβόρες

φορολογικών
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«Ημέρα Ελλάδας»
στη Wall Street
στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση
του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης,
Αφιερωμένη
με την υπουργό Τουρισμό, Ελενα Κουντουνα
ρά
χτυπά το καμπανάκι λήξης της Wall Steet.
Η τελετή λήξης της «Ημέρας της Ελλάδος στο

Χρηματιστήριο

της Νέας Υόρκης», αναμεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών

και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός με μέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσμιο
επίπεδομε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια.

Η Ελληνική Σημαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνεςτου Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική
είσοδο της Wall Street.

Η Ελληνική σημαία απεικονίζοντας στις γιγαντοοθόνες
του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασηςΗ Ελληνική σημαία απεικονίζοντας
στις γιγαντοοθόνες του Χρηματιστηρίου κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσμό, διοργανώνεται
προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των

ελληνικών

εισηγμένων εταιρειώνστο NYSE, των συμμετεχόντων
επιχειρήσεων και φορέων, και πραγματοποιείται
την επόμενη ημέρα του Συνεδρίου Capital

Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισμού, Ελενα Κουντουρά και

την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty
Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η
Υπουργός προσέφερε στο Χρηματιστήριο ένα αντίγραφο

δάφνινου στεφανιού. To NYSE εξέδωσε
ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει την
αφιερωμένη

στην Ελλάδα ημέρα.

Στην τελετή λήξης συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος
της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι Ομίλων και

εισηγμένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσμάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιμίλιος Κυριακού, ο
κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link
και η κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος
της Capital Link.

Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Γενικός
Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
κ. Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του

EOT κα Αγγελική Χονδροματίδου και η Προϊσταμένη
του Γραφείου EOT Εξωτερικού Αμερικής και
Καναδά κα Γκρέτα Καματερού.

6. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ...
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Α. Κονίδα (CFO-ΔΕΗ): Στον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ οι ΑΠΕ για
την επόµενη δεκαετία - 2 GW µέχρι το 2030

Στρατηγική θέση στο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ κατέχουν οι
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο ανάπτυξης 2 GW έως το 2030, εκ
των οποίων τα 600 MW µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου 700 εκατ. ευρώ
μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, όπως υπογράμμισε η κα. Αλεξάνδρα
Κονίδα, CFO της ΔΕΗ, μιλώντας στο «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης
που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου.
Αναλυτικότερα, σημείωσε ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ συνιστούν τον
ακρογωνιαίο λίθο του στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ για την επόμενη
δεκαετία, γεγονός που θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα. "Πιστεύουμε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η ηλιακή, θα
συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια προσφέροντας
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτό είναι επίσης εμφανές και στο
Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση από
την ελληνική κυβέρνηση", ανέφερε χαρακτηριστικά το υψηλόβαθμο
στέλεχος της ΔΕΗ.
Στόχος της Επιχείρησης είναι να αναπτύξει έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής
ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600 MW μέχρι το 2022, επενδύοντας
περίπου € 700 εκατ. στα επόμενα πέντε χρόνια. Επίσης, η CFO της ΔΕΗ
έκανε σαφές πως στα σχέδια της ΔΕΗ είναι η συμμετοχή της Επιχείρησης
σε κοινοπραξίες με διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον
τοµέα των ΑΠΕ, προς εξυπηρέτηση του επενδυτικού πλάνου σε ΑΠΕ.
Πρόσθεσε ακόµη, πως "οι κυριότερες τεχνολογίες θα είναι η αιολική και η
ηλιακή, αξιοποιώντας επίσης το πλεονέκτημά μας ότι έχουμε διαθέσιμες
εκτάσεις σε περιοχές ορυχείων των οποίων τα κοιτάσματα έχουν
εξαντληθεί. Τα υφιστάμενα υπό ανάπτυξη έργα έχουν συνολική ισχύ
περίπου 100 MW. Παράλληλα θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά
στις δημοπρασίες για απόκτηση νέων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας (PPA)".
Τέλος, τόνισε πως οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τις
προγραμματισμένες αποσύρσεις μονάδων καθώς και την πώληση των
θυγατρικών λιγνίτη θα οδηγήσουν σε δραστική μείωση κατά περίπου
57% των εκπομπών CO2 μέχρι το 2022, μειώνοντας σημαντικά τον
συντελεστή εκποµπών CO2 της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.
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“H Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια”: Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την
Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις
Μεγάλοι Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες, οι Θεσµοί και η Κυβέρνηση συµµετείχαν στο “20ο
ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM”
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» άνοιξε τις πόρτες του για 20η συνεχόµενη
χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018 στη Νέα Υόρκη, µε µεγάλη επιτυχία
προσελκύοντας για ακόµη µία φορά περισσότερους από 1.000 συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια
ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο
• Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω τηλεδιάσκεψης)
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• Ο κ. Ιωάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων - Υπουργείο Εξωτερικών,
Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου - Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
• Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
• Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κα. Sabina Dziurman, κ. Declan Costello και κ. Francesco Drudi
• Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
• Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1.000+ άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
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ΚΑΤ’ ΙΔΙΑΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Εισηγµένων εταιριών
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω 140 one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες καθώς και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
“Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο”:
Η συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που
εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά
να αναφέρουµε τα ακόλουθα funds:
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital •
Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger
Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay
Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti •
State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset Management
“Συνέντευξη Τύπου”
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου διοργανώθηκε Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα Οµογενειακά
ΜΜΕ της Νέας Υόρκης και στην οποία συµµετείχαν ολοι οι Υπουργοί.
Ο Antenna Satellite TV, το New Greek TV, και το Greek Reporter κάλυψαν τηλεοπτικά το Συνέδριο.
Ο Πρόεδρος της «Capital Link», Νίκος Μπορνόζης, καλωσόρισε και ευχαρίστησε τους καλεσµένους για την
παρουσία τους στο 20ο ετήσιο ελληνικό επενδυτικό συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum». Κατά τη
διάρκεια της οµιλίας του, ο κ. Μπορνόζης αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία του
φετινού συνεδρίου, καθώς η προσέλκυση ξένων επενδύσεων παραµένει βασική προϋπόθεση για την
επιτυχηµένη πορεία της Ελλάδας στην µεταπρογραµµατική εποχή. Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η 20η
επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Ο κ.
Μπορνόζης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την σηµαντική συµµετοχή στο Capital Link Forum υψηλά
ιστάµενων κυβερνητικών παραγόντων τόσο από την Ελλάδα και Ευρώπη, όσο και από την Αµερική,
συµµετοχή η οποία και ενδυναµώνει το µήνυµα της Ελλάδος προς τους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους.
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: "A New Era of Opportunity for Greece" (VIA WEBCAST)
Ως µια µεγάλη ευκαιρία, κάθε χρόνο, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο
Πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες για τα επόµενα χρόνια.
Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του επεσήµανε την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και,
του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Τόνισε
επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών και ότι ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη
δυναµική της για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας επίσης έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο Πρωθυπουργός κλείνοντας προέτρεψε θερµά τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της
Ελλάδας καθώς είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ' όλα, ασφαλής επενδυτικός
προορισµός.
Στην εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου ο Πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ κ. Θεοχάρης Λαλάκος τόνισε ότι
«Η Ελλάδα επέστρεψε», σε συνέχεια της επιτυχούς εξόδου της χώρας από το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής και της επανόδου της σε µια σταθερή οικονοµική ανάκαµψη, µε κινητήρια δύναµη τη
βελτιωµένη ανταγωνιστικότητα. Υπογράµµισε, επίσης, τη νέα δυναµική στις διµερείς οικονοµικές,
εµπορικές και επενδυτικές σχέσεις µεταξύ Ελλάδας και Ηνωµένων Πολιτειών σε συνέχεια της 83ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου οι ΗΠΑ ήταν η τιµώµενη χώρα. Κατά τη διάρκεια της 83ης ΔΕΘ,
ανέφερε ο κ. Λαλάκος, οι Αµερικανοί επενδυτές εξέφρασαν ζωηρό ενδιαφέρον για ένα ευρύ φάσµα
τοµέων, όπως η ενέργεια, η ναυπηγική, η τεχνολογία και ο τουρισµός, καταδεικνύοντας την ανανεωµένη
εµπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονοµία και σηµατοδοτώντας ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για
επενδύσεις στην Ελλάδα.
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INDUSTRY PANEL & PRESENTATION TOPICS
“THE MACRO PICTURE”
ENOTHTA: “Current State & Outlook of the Greek & the European Economy”
After several years of recession, Greece is gradually returning to a growth trajectory. This panel touched upon the
global and European economy culminating with specific focus on Greece, stating the progress achieved so far and the
challenges that remain ahead.
Συντονιστής: κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London - Allen & Overy LLP
Οµιλητές:
• κα. Silvia Ardagna, Managing Director, Global Economics & Global Investment Research - Goldman Sachs
International
• Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
Bank Association
• κ. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
• κα. Elena Duggar, Chair of Moody’s Macroeconomic Board, Associate Managing Director, Credit Strategy &
Research -Moody’s Investor Service
• κ. Bob Traa, Independent Economist, former IMF Representative in Greece
Ο κ. Γιάννης Μανουηλίδης, Partner, London, Allen &Overy LLP, τόνισε: “Με πρόσφατη την έξοδο από το
πρόγραµµα και µε τους Ευρωπαίους εταίρους έχοντας συµφωνήσει µέτρα ελάφρυνσης του χρέους, το
δεύτερο εξάµηνο του 2018 της Ελλάδας θα έπρεπε να ήταν ευκολότερο αν δεν υπήρχαν εξωτερικές
προκλήσεις από την ευρωζώνη και την παγκόσµια οικονοµία και ανανεωµένες ανησυχίες για το τραπεζικό
σύστηµα. Παρόλα αυτά, οι τράπεζες προσχωρούν µε τις δικές τους λύσεις στις προκλήσεις τους, οι
Έλληνες αξιωµατούχοι εργάζονται για να βοηθήσουν τις τράπεζες και ένας µεγάλος αριθµός επενδυτών
και εταιρειών υποστήριξης ενδιαφέρονται για τα Ελληνικά NPEs. Εν τω µεταξύ, το Ελληνικό PMI
ανεβαίνει σε µία από τις υψηλότερες θέσεις στην Ευρωζώνη, οι προ-εκλογικές υποσχέσεις παραµένουν
συγκρατηµένες και γενικότερα η προσπάθεια για την επίλυση των δυσκολιών του παρελθόντος
συνεχίζονται. Εφόσον οι εξωτερικές προκλήσεις παραµείνουν περιορισµένες, η Ελλάδα θα πρέπει να
συνεχίσει την ανοδική της πορεία το 2019.”
Η κα. Silvia Ardagna, Managing Director, Global Economics & Global Investment Research - Goldman Sachs
International, ανέφερε: «Εκτιµούµε πως η (i) ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα κινηθεί στα επίπεδα της
µακροπρόθεσµης τάσης, (ii) ο πληθωρισµός θα κινηθεί σε υποτονικά επίπεδα προσεγγίζοντας το στόχο που
έχει θέση η ΕΚΤ αργά και σταδιακά και (iii) η νοµισµατική πολιτική να συνεχίσει να είναι επεκτατική. Η
Ελλάδα αναµένεται να επωφεληθεί από το θετικό οικονοµικό περιβάλλον στην Ευρωζώνη ενώ εκτιµούµε
πως θα πετύχει ρυθµούς ανάπτυξης στα επίπεδα που έχουν προβλέψει το ΔΝΤ και οι άλλοι επίσηµοι φορείς.
Κατά την άποψη µας, ο σηµαντικότερος κίνδυνος είναι οι εξελίξεις στην Ιταλία όπου η κατάσταση
εκτιµούµε πως θα χειροτερέψει για να βελτιωθεί στη συνέχεια. Θεωρούµε πως η Ιταλική οικονοµία θα
αγγίξει την ύφεση το πρώτο εξάµηνο του 2019. Καθώς η οικονοµία θα επιδεινώνεται, η ανησυχία των
επενδυτών θα αυξηθεί σε σχέση µε τη βιωσιµότητα του Ιταλικού δηµόσιου χρέους και κατ’επέκταση θα
απαιτούν µεγαλύτερα περιθώρια ασφάλισης κινδύνου για να διακρατούν Ιταλικά περιουσιακά στοιχεία.»
Ο Δρ. Τάσος Αναστασάτος, Group Chief Economist – Eurobank and Chairman of the Scientific Council – Hellenic
Bank Association, τόνισε: “The Greek economy has the potential of more dynamic growth rates in the years ahead
due to its strong comparative advantages. Yet, in order to unleash this potential, market confidence has to improve
further, which in turn requires dealing efficiently and rapidly with legacy issues of the crisis and structural
inefficiencies. This should be reflected in a sustainable reduction of country risk and thus of the cost of funding for
both the public and the private sectors. Given that the international environment is becoming more volatile, time is of
essence. A friendlier business environment and the attraction of investment should be the overarching goal of
economic policy making. The most effective means for achieving this is the exhibition of ownership in the structural
reform effort.”
Ο κ. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission, τόνισε: “Greece
successfully completed the ESM stability support programme on 20 August 2018, following an agreement of
Eurogroup Finance Ministers to establish a cash buffer of EUR 25 billion and on a large package of measures to
ensure debt sustainability. Exiting the programme is positive, but the overriding goal is to achieve a sustainable
recovery. Greece most continue and complete the deep structural reforms initiated during the ESM, especially
reforms to improve the environment for doing business and investment, as well as to modernise the public
administration and judicial system. The European Commission's first quarterly Enhanced Surveillance report shows a
broadly positive start to the post-programme era. The budget for 2019 will deliver a general government surplus in line
agreed fiscal targets. Structural reforms have continued in some key areas. Provided Greece completes all remaining
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reform commitments, a further tranche of debt relief worth some EUR 700 million is available for release in Q1 2019.”
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-financialassistance/which-eu-countries-have-received-assistance/financial-assistance-greece_en
Η κα. Elena Duggar, Chair of Moody’s Macroeconomic Board, Associate Managing Director, Credit Strategy &
Research - Moody’s Investor Service, τόνισε: “We expect Greece’s GDP growth to edge up to 2.2% in 2019,
supported by improving confidence after the successful completion of the adjustment program and a strong increase
in exports and services including tourism. The banking sector has been improving with a material decline in reliance
on emergency liquidity from the central bank and Eurosystem and increasing inflows of deposits. We expect the
Greek economy to maintain its positive momentum, contingent on progress with the agreed institutional and banking
sector reforms in order to attract more foreign investment. While Greece’s growth prospects are improving, important
obstacles remain, including structurally low savings and investment rates as well as the government’s high debt
burden.”
Ο κ. Bob Traa, Independent Economist, former IMF Representative in Greece, noted his concern for Greece that the
political system has no plan. The political system, after exiting the supervisory programs with partner countries and
institutions, moved into (pre-)election mode, with a horizon of 6-9 months, instead of the 6 decades that it will take to
get the public debt down to below 60 percent of GDP. Both the right and the left promise tax cuts and spending
increases with resources that Greece does not have. There is no fiscal space. As a result, Greece is reacting to
events, rather than jumping ahead of the curve and shaping its own future. Any shock that comes along, such as
Italy or Brexit or Turkey, jolts the country with a sense of angst. Also demonstrating the lack of ownership of a plan,
the first enhanced surveillance review by the EU Commission is loaded with red flags indicating that the exit promises
are approached on a de-minimis basis, rather than setting strong confidence anchors immediately after taking over the
helm again by the domestic political system to make sure that markets and the citizens are re-assured that this time
things are different. Markets are seeing through all of this and spreads are not coming down. Only the war has ended;
the odyssey to bring the people home has not yet even begun. Greece needs a plan.”
“THE GOVERNMENT PERSPECTIVE”
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού: "A New Era of Opportunity for Greece" (VIA WEBCAST)
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: “Greece Beyond the Program - Opportunities & Challenges”
Οµιλία ενότητας: κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
“Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας που η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε”, υποστήριξε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, κατά τη διάρκεια παρέµβασης που έκανε µέσω
τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της «Capital Link». Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η
Ελλάδα κατάφερε το 2016 να γυρίσει σελίδα στη δηµοσιονοµική πορεία της χώρας, καθώς για πολλά
χρόνια οι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Παρόλα,
όµως, αυτά, αναγνώρισε πως η κυβέρνηση σκοπεύει να συνεχίσει κανονικά τη µεταρρυθµιστική
προσπάθεια προκειµένου να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις που παραµένουν µπροστά της.
INVESTMENTS AND TAX ENVIRONMENT
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: “The Tax Administration Perspective”
Οµιλία ενότητας: κ. Γιώργος Πιτσιλής, Governor, Independent Authority for Public Revenue - Hellenic Republic
Περιγράφοντας µια σειρά µεταρρυθµίσεων για τον εκσυγχρονισµό αλλά και την αναβάθµιση της
λειτουργικότητας της φορολογικής διοίκησης, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι η
Αρχή εργάζεται εντατικά για την προώθηση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης για όλες τις επιχειρήσεις.
Όπως χαρακτηριστικά επεσήµανε, η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη
φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος
συµµόρφωσης».
Συνεχίζοντας, ο κ. Πιτσιλής απαρίθµησε όλες τις µεταρρυθµίσεις που η ΑΑΔΕ έχει παραδώσει ή έχει
δροµολογήσει. Απευθυνόµενος στους επενδυτές, δήλωσε πως «αυτό που ανέφερα πριν δεν ήταν µια
προσπάθεια να σας πείσω ότι έχουµε εξοµαλύνει το τέρας της γραφειοκρατίας στην ελληνική φορολογική
διοίκηση. Αυτό θα ήταν αναληθές. Απλά ήθελα να δείξω ότι, παρά τις δυσκολίες, εφαρµόζουµε µε
αποφασιστικότητα όλες τις απαραίτητες µεταρρυθµίσεις που µας µετατρέπουν σε µια σύγχρονη και
αξιόπιστη οργάνωση». Τέλος, ανέφερε ότι στόχος είναι το σχέδιο της ηλεκτρονικής τιµολόγησης να είναι
έτοιµο να λειτουργήσει εντός του 2019.
“ACCESSING THE GLOBAL DEBT CAPITAL MARKETS”
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ΕΝΟΤΗΤΑ: “Investing In Greek Bonds – Government & Corporate Bonds”
This panel discussed the issuance in the global capital markets of fixed income instruments by the Greek
Government, the Greek Banks and Greek Corporates. It also discussed global investor interest in Greek Risk and
Greek Fixed Income Instruments.
Συντονιστής: κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner - Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Οµιλητές:
• κ. Giulio Baratta, Head of IG Finance, Debt Capital Markets EMEA - BNP Paribas
• κ. Philip Brown, Managing Director, Global Head – Public Sector Fixed Income Origination - Citi
• κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking - Eurobank Ergasias
• κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance - National Bank of Greece
• κ. Morven Jones, Head of Debt Capital Markets EMEA - Nomura International
• κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner - Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια
και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε
το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των
τελευταίων ετών µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι
για όλους και αναµφίβολα όχι ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις
ελληνικές εταιρίες να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη
τους. Ωστόσο, αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την
ποιότητα, προς ισχυρές οµάδες διοίκησης και υγιή επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται
επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα
χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και προσεκτικοί”.
Ο κ. Giulio Baratta, Head of IG Finance, Debt Capital Markets EMEA - BNP Paribas, αναλύοντας τις
µακροοικονοµικές εξελίξεις στο επενδυτικό περιβάλλον, ο κ. Giulio Baratta ανέφερε πως οι διαταραχές και
προκλήσεις θα συνεχιστούν και στο επόµενο έτος. Παρά την αστάθεια και την αναστροφή των
υφιστάµενων τάσεων, ο κ. Baratta υποστήριξε πως οι επενδυτές έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν µε
επιτυχία σε αυτές τις προκλήσεις. «Η άποψή µου είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να είναι λειτουργική, αλλά
οι επενδυτές έχουν γίνει σταδιακά πιο επιλεκτικοί, καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται και η
δραστηριότητα έχει κάπως ανησυχητικά πέσει προς τα κάτω».
Ο κ. Philip Brown, Managing Director, Global Head – Public Sector Fixed Income Origination - Citi, τόνισε: “Philip
Brown is Managing Director in Citi’s Capital Markets Origination business, heading Citi’s global franchise with
Sovereign, Supranational and Sovereign Agencies. Citi is a leading Primary Dealer in all Euro Area Sovereign Bond
Markets. Yielding more than 100 bp over Italy, Greek Government Bonds represent the greatest opportunity for spread
compression among Euro Area sovereigns in 2019. The Government has been praised for reaching the primary fiscal
target of 3.5% in 2018, and achieving a budget surplus. With progress on structural reforms and NPLs, we see
considerable scope for GGB performance, particularly if the ceiling on domestic bank participation in the bond market
is lifted. The PDMA has the next 4 years financing needs covered so the stage is set to attract international investors
back to the market.”
Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking - Eurobank Ergasias,
τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την
έκδοση οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την
ανοδική τάση να υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος
αναµένονται νέες εκδόσεις οµολόγων σε όλες τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική
κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε
προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”
Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance - National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να

http://worldenergynews.gr/
Publication date: 13/12/2018 20:35
Alexa ranking (Greece): 6246
http://worldenergynews.gr/index.php?id=28700

καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Morven Jones, Managing Director, Head EMEA Debt Capital Markets - Nomura International plc., ανέφερε:
“Following the successful exit from the ESM program in August, Greece bonds benefit from a favorable set of debt
dynamics which combined with an improving outlook for the economy makes the country an attractive investment
proposition for the government bond investor. The debt profile has a long average maturity and low refinancing risk
and a big portion of the debt is fixed at an average interest cost at or below its core European peers. It is carrying a
sizeable pool of liquidity which combined with a relatively small financing need in the near term gives it good timing
flexibility for its future issuance. As a result it has a solid footing on which to continue its journey to financial
independence.”
Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Ο.Δ.ΔΗ.Χ, τόνισε: “Μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν νέες προκλήσεις
που σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των µελλοντικών µικτών χρηµατοδοτικών αναγκών του Ελληνικού
Δηµοσίου καθώς και µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέους. Ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει τους
ακόλουθους βασικούς στόχους αναφορικά µε τη µελλοντική στρατηγική διαχείρισης δηµοσίου χρέους:
• Κάλυψη των ετήσιων µικτών χρηµατοδοτικών αναγκών του ΕΔ µέσω µίας συνεχούς και µόνιµης
πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
• Ενεργός διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δηµόσιου
χρέους.
• Διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων τόσο του Ελληνικού Δηµοσίου όσο και των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.
• Διαχείριση της βραχυχρόνιας ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.
Η πολιτική δανεισµού του ΟΔΔΗΧ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
• Διαφάνεια αναφορικά µε τη συνολική ετήσια δανειακή πολιτική του Ελληνικού Δηµοσίου.
• Συνέχιση της διαµόρφωσης της καµπύλης αποδόσεων του Ελληνικού Δηµοσίου.
• Προσπάθεια µείωσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου σε όλο το φάσµα της καµπύλης ώστε να
προσεγγίσει αυτό των άλλων χωρών της ευρωζώνης.
• Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα.
• Οικοδόµηση εµπιστοσύνης µε τους επενδυτές και µε τους Οίκους Αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας, µε ταυτόχρονη παροχή του συνόλου της αναγκαίας και απαραίτητης πληροφορίας.”

ΕΝΟΤΗΤΑ : “Success Stories Of Greek Multinationals”
Συντονιστής: κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel - Machas & Partners
Οµιλητές:
• κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A.
• κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO - Intralot
• κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos
Ο κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel - Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.
Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A., χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια
που συνάντησε η ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το
κόστος χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και
λύσεις υψηλής προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor
αποφάσισε να επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του
κόστους και να εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής
ποιότητας προϊόντα. Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές
απέναντι στις µεγαλύτερες εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
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Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO - Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών
και της ανάπτυξης νέων αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν
την προσοχή διεθνών επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της
επιχειρηµατικής τους επέκτασης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου
κύκλου για την οικονοµία.”
H κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director Communications & Strategy Marketing, Mytilineos, ανέφερε πως η MYTILINEOS
είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε περισσότερες
από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει ωφελήσει σηµαντικά
την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι παραµένει
προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει υιοθετήσει τις
βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη οργανωτική δοµή
που θα διασφαλίζει τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την ανεξαρτησία του
Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει η εταιρία τη
λειτουργία της στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: “Growth & Investment Opportunities in Greece”
Οµιλία ενότητας: κ. Γιάννης Χαριζόπουλος, Partner - McKinsey & Company Greece
Ο κ. Γιάννης Χαριζόπουλος, Partner - McKinsey & Company Greece, ξεκινώντας την οµιλία του µε το
ερώτηµα αν η Ελλάδα έχει καταφέρει πραγµατικά να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει σε µια σταθερή
πορεία ανάπτυξης, ο κ. Χαριζόπουλος υποστήριξε πως η χώρα έχει καταφέρει να επιτύχει µια πολύ
σηµαντική δηµοσιονοµική προσαρµογή. Παρόλα αυτά, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η
Ελλάδα αντιµετωπίζει ακόµα µια σειρά από προκλήσεις που καθιστούν ευάλωτη τη µεταπρογραµµατική
της πορεία. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε σε µια σειρά από συστηµικές και διαρθρωτικές αδυναµίες της
ελληνικής οικονοµίας, υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων είναι απαραίτητα
προκειµένου να απελευθερωθούν οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που θα διασφαλίσουν την
επιστροφή της σε µια βιώσιµη και σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.
“SECTOR REVIEWS & INVESTMENT OPPORTUNITIES”
ΕΝΟΤΗΤΑ: “Tourism & Hospitality”
Greece is experiencing record high number of visitors. Privatization of key tourist and transport state assets (marinas,
regional airports), the development of premium tourist resorts and of specialized tourist products are transforming the
tourism industry and create attractive investment opportunities.
Κύρια Οµιλήτρια: H Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά προσκάλεσε το επενδυτικό κοινό να
διερευνήσει τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που προσφέρει η Ελλάδα, ως η πιο ελκυστική
επιχειρηµατική και επενδυτική ευκαιρία στη Μεσόγειο και την Ευρώπη στον τοµέα του τουρισµού.
Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις της τελευταίας τετραετίας, που επιτεύχθηκαν µε την υλοποιούµενη
εθνική τουριστική πολιτική από το 2015 και οδήγησαν σε πρωτοφανή αύξηση του εισερχόµενου τουρισµού
πάνω από 35% µε συνεχή ρεκόρ αφίξεων και εσόδων. Το 2018 εξελίχθηκε στην καλύτερη τουριστική χρονιά
όλων των εποχών, µε διεθνείς αφίξεις που αγγίζουν τα 33 εκατοµµύρια, σχεδόν 2 δις. ευρώ επιπλέον
τουριστικά έσοδα σε σχέση µε το 2017 και σειρά νέων τουριστικών επενδύσεων. Τόνισε επίσης ότι το
επιχειρηµατικό πλαίσιο έχει καταστεί πιο φιλικό και ελκυστικό, µέσα από µία σειρά παρεµβάσεων για την
απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την µείωση της γραφειοκρατίας, fast-track διαδικασίες, και
διευκόλυνση των επενδυτών σε όλα τα στάδια, µέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσής τους.
Συντονιστής: κ. Κωνσταντίνος Λαµπαδάριος, Managing Partner - Lambadarios Law Firm
Οµιλητές:
• κ. Γιώργος Γαλανάκις, President - LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A
• κ. Γιώργος Τζιάλλας, Secretary General for Tourism Policy & Development - Ministry of Tourism
• κ. Νίκος Χάτζος, Director of International Development Europe (Greece & Cyprus) - Marriott International Inc.
• κ. Κωνσταντίνος Δέδες, Legal Advisor - Mirum Hellas
• κ. Plato Ghinos, President - Shaner Hotel Group
Ο κ. Κωνσταντίνος Λαµπαδάριος, Managing Partner - Lambadarios Law Firm, ανέφερε: “Χρονιά ρεκόρ για τον
Τουρισµό και την Φιλοξενία σε µία από τις πιο όµορφες χώρες του κόσµου. Ο τουρισµός εδώ και πολύ
καιρό βρίσκεται στην πρωτοκαθεδρία της ανάπτυξης για την Ελλάδα και συνιστά τον κύριο συντελεστή
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του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος της χώρας. Αλλά πού επιθυµεί να βρίσκεται η Ελλάδα σε 10 χρόνια
από σήµερα; Ποιος πρέπει να είναι ο στρατηγικός στόχος της βιοµηχανίας; Είναι αυτός ο ρυθµός βιώσιµος
και τι πρέπει να γίνει προκειµένου να διασφαλίσουµε αυτό που έχουµε; Από το προηγούµενο έτος έχουµε
δει σηµαντικές Εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, διεθνή κεφάλαια και παγκόσµιες
ξενοδοχειακές αλυσίδες να συµµετέχουν στην ελληνική άνθιση τόσο στα αστικά κέντρα (Grand Hyatt, νέο
Marriot) όσο και στις σηµαντικές περιοχές παραθερισµού. Τα ξενοδοχεία αποδεσµεύονται από τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια από τις Τράπεζες, οι οποίες τα εκχωρούν σε ενδιαφερόµενους επενδυτές σε
ολόκληρη τη χώρα. Οι ξένοι επενδυτές έχουν εκδηλώσει αυξηµένο ενδιαφέρον για τις παράκτιες ζώνες
και τα νησιά, τα οποία αποκτούν και ανακατασκευάζουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και
επαναπροσδιορίζουν τη θέση τους σε αυτά. Τα περιφερειακά αεροδρόµια αναβαθµίζονται ήδη και τα
περιφερειακά λιµάνια θα αναβαθµιστούν στο κοντινό µέλλον. Σύντοµα θα υπάρξει ένα νέο αεροδρόµιο
στην Κρήτη και όλοι οι συνήθεις προορισµοί θα γεµίσουν ευκαιρίες.”
O κ. Γιώργος Γαλανάκις, President - LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A, τόνισε: “Η άµεση και έµµεση
συνεισφορά του Τουρισµού στο ΑΕΠ της Ελλάδας, έφθασε στο 27,3%, το 2017. Αναµφίβολα, ο τοµέας του
Τουρισµού είναι πολύτιµος για την οικονοµία της χώρας, καθώς, τροφοδοτεί την ανάπτυξη, δηµιουργεί
απασχόληση και εισόδηµα και διαχέει οφέλη σε ευρύ φάσµα άλλων επιχειρήσεων και επαγγελµάτων.
Αποτελεί καταλύτη ενίσχυσης της οικονοµίας και επιτάχυνσης του ρυθµού ανάπτυξής της.
Επιπρόσθετα, το Ξενοδοχειακό προϊόν της Ελλάδας, ιδίως στις υψηλότερες κατηγορίες του, διακρίνεται
µεταξύ των καλύτερων, παγκοσµίως, από πλευράς ποιότητας και βαθµού ικανοποίησης των πελατών.
Ωστόσο, ο ελληνικός ξενοδοχειακός κλάδος χρειάζεται ένα σταθερό και φιλικό επενδυτικό πλαίσιο
προκειµένου να διατηρήσει την ηγετική του θέση έναντι του ανταγωνισµού. Η υπερφορολόγηση του
τουριστικού προϊόντος, η έλλειψη επενδυτικών κινήτρων και ο ελλιπής χωροταξικός σχεδιασµός, είναι
ορισµένα από τα πλέον σοβαρά ζητήµατα που πρέπει να διευθετηθούν άµεσα”.
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, παρουσίασε τις
επιτυχίες του τουρισµού ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της τουριστικής πολιτικής που σχεδίασε και
υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισµού από το 2015. Μίλησε επίσης για το αυξανόµενο ενδιαφέρον για
επενδύσεις στον τουρισµό. Σηµαντικά επενδυτικά ταµεία και επενδυτές από όλο τον κόσµο διερευνούν τις
ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο τουρισµό και την αγορά των ακινήτων. Το απλοποιηµένο και ελκυστικό
νοµοθετικό πλαίσιο (αναπτυξιακός νόµος, στρατηγικές επενδύσεις, νοµοθεσία για τα σύνθετα τουριστικά
καταλύµατα) δίνει κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, ταχεία αδειοδότηση, δηµιουργώντας ένα
φιλικό επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Ο κ. Νίκος Χάτζος, Director of International Development Europe (Greece & Cyprus) - Marriott International Inc.,
τόνισε: “Η Ελλάδα απολαµβάνει µια πρωτοφανή ανάπτυξη στον τουρισµό από το 2013, µε συνεχή ρεκόρ
αφίξεων και εσόδων τουριστών, η οποία συνεχίστηκε και το 2018. Επιπλέον, περισσότερες από 350
επενδύσεις που σχετίζονται µε τον τουρισµό έχουν υποβληθεί προς έγκριση κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων ετών, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξανόµενη εµπιστοσύνη των ντόπιων και ξένων
επενδυτών στην τουριστική βιοµηχανία της χώρας.
Οι ελληνικές τράπεζες από την µία πλευρά, µε το να δρουν στα δικά τους NPLs, και οι δηµόσιοι φορείς από
την άλλη να κινούνται σε µακροχρόνιες µισθώσεις ακινήτων τους µε σκοπό την ανάπτυξή τους, έχουν ήδη
ξεκινήσει και συνεχίζουν να διεγείρουν την όρεξη των ξένων επενδυτικών funds που περιµένουν
υποµονετικά να συµβεί αυτό.
Η Ελλάδα επίσης, έχει αρχίσει να προσελκύει περισσότερο ενδιαφέρον από τις διεθνείς αλυσίδες
ξενοδοχείων, οι οποίες είναι πρόθυµες να ενώσουν τις δυνάµεις τους µε τους τοπικούς και ξένους
επενδυτές καθώς επίσης και µε τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων προκειµένου να καθιερώσουν και να
αυξήσουν την παρουσία των brands τους στην χώρα.”
Ο κ. Κωνσταντίνος Δέδες, Legal Advisor - Mirum Hellas, τόνισε: “Η MIRUM είναι µια διεθνής ιδιωτική εταιρία
επενδύσεων και ανάπτυξης πολυτελών ακινήτων, που χαρακτηρίζεται ως «στρατηγικός επενδυτής» από
την ελληνική κυβέρνηση. Η εταιρεία Mirum είναι γνωστή για την 20ετή εµπειρία της στον τοµέα ανάπτυξης
και διαχείρισης ακινήτων. Με κάθε νέο έργο, η Mirum επιτυγχάνει την τελειότητα µε ανώτερη ποιότητα,
σύγχρονη υποδοµή, αναγνωρίσιµο αρχιτεκτονικό στυλ, αποκλειστικό σχεδιασµό και λεπτοµέρειες. Βασικός
στόχος της Mirum στην Ελλάδα, είναι να προσελκύσει, µέσω του επενδυτικού σχεδίου Elounda Hills,
τουρισµό πολυτελείας µε παροχές τουριστικών υποδοµών υψηλής ποιότητας. Ο στόχος της ως άνω
επένδυσης είναι η απόκτηση σηµαντικού µεριδίου της αγοράς τουρισµού πολυτελείας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη, δεδοµένης της σπουδαιότητας και υψηλής αξίας του έργου. Το project περιλαµβάνει την ανάπτυξη
πολυτελών κατοικιών, ξενοδοχειακών µονάδων 5 αστέρων, µαρίνας, καταστηµάτων, αθλητικών κέντρων
και πάρκων αναψυχής”.
O κ. Plato Ghinos, President - Shaner Hotel Group, τόνισε: “Our entry into the Greek hospitality market is a natural
evolution for our worldwide hotel portfolio. The increase of global visitors into the Greek market has created the
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opportunity to offer the product and services that today’s customer expects. Shaner’s and CS Hospitality focus on
offering the latest technology, revenue management, social media and associate training are the basic global skills
that are successfully employed throughout our portfolio. Our experience with affiliating with the best global brands we
will satisfy the demand at all levels and destinations in the Greek market. Providing excellent services to customers
and associates result great returns to our investors and owners”.
ΕΝΟΤΗΤΑ: “Real Estate & Infrastructure”
Investors are returning to the Greek Real Estate market as Europe’s hardest hit economy is showing signs of
recovery. The panel discussed which areas show the most growth potential, the key factors affecting real estate
investment in Greece and which flagship hotel, urban regeneration, retail and commercial projects are already in the
pipeline which will change the way we look at this vital market.
Συντονιστής: κ. Διονύσιος Βούλγαρης, Partner - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm
Οµιλητές:
• κ. Δηµήτρης Ανδριόπουλος, CEO – Dimand S.A.
• κ. Γιώργος Χρυσικός, CEO - Grivalia Properties
• κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, CEO - NBG Pangaea REIC
• κ. Christopher Baldwin, Managing Director, Head of Real Estate, Gaming, Lodging & Leisure – Nomura
Ο κ. Διονύσιος Βούλγαρης, Partner - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm, τόνισε: “Μετά από µια περίοδο
ύφεσης κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική οικονοµία έφτασε στα χαµηλότερα επίπεδά της, η
σταθεροποίηση στην αγορά των ακινήτων και η διστακτική επιστροφή των διεθνών επενδυτών κατά τη
διάρκεια των ετών 2017 και 2018, έφεραν λόγους αισιοδοξίας. Η Ελληνική αγορά ακινήτων παραµένει
ανοµοιόµορφη και παρά το γεγονός ότι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και αυξηµένες φορολογικές
υποχρεώσεις εξακολουθούν να υφίστανται, ορισµένα χαρακτηριστι
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Το ακριβό κρασί ήταν ξίδι!
Συντάκτης:
Τάσος Παππάς
Νέο κρούσµα αυτοκριτικής από έναν πρώην για όσα δεινά
έφεραν τα µνηµόνια στην Ελλάδα. Εκρήξεις αναδροµικής
διαύγειας. Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για
την Ελλάδα ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα,
Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου τη «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.

«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες
συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία».
Τι µας είπε ο κ. Τρα; Οτι το Ταµείο, αλλά να υποθέσω και οι υπόλοιποι δανειστές δεν
«επικοινώνησαν» καλά τη θηλιά που φόρεσαν στον ελληνικό λαό.
Θα διαφωνήσω. Μια χαρά τα πήγαν. Και τι δεν έκαναν για να περάσει η θεωρία της
συλλογικής ευθύνης:
Μας κατηγόρησαν ότι µαγειρεύαµε τα στοιχεία για να ξεγελάσουµε τους εταίρους.
Σωστό. Το ερώτηµα είναι τι ακριβώς έκαναν τα υψηλόβαθµα στελέχη τους που ήταν
επιφορτισµένα µε το καθήκον να παρακολουθούν την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας. Τους πιάσαµε Κώτσους; Μήπως έκαναν σκοπίµως τα στραβά µάτια για να
εξυπηρετήσουν συµφέροντα; Δεν θυµάµαι να τιµωρήθηκε κάποιο εξ αυτών
τουλάχιστον για αµέλεια.
Μας είπαν τεµπέληδες, χαραµοφάηδες µε ροπή στον τρυφηλό βίο (σεξ, ποτά,
διακοπές) και στον τρισκατάρατο λαϊκισµό και µας κατηγορούσαν για αγνωµοσύνη
επειδή, αντί να τους ευχαριστούµε γονυπετείς και µε δάκρυα στα µάτια για το
ευρύχωρο σωσίβιο που µας πέταξαν, εµείς µε απύθµενο θράσος διαµαρτυρόµασταν
και προσπαθούσαµε να τους τραβήξουµε στον βυθό.
Οργάνωσαν µεθοδικά εκστρατείες για να µας πείσουν ότι φταίµε όλοι το ίδιο για τη
χρεοκοπία της χώρας: και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι µισθωτοί που δεν
µπορούσαν να φοροδιαφύγουν και όσοι πάρκαραν τα λεφτά τους σε φορολογικούς
παραδείσους, και οι τίµιοι και οι διαπλεκόµενοι, και οι νόµιµοι και οι διεφθαρµένοι.
Απέρριπταν µετά βδελυγµίας τις κριτικές ότι νοιάστηκαν για τη διάσωση των
γερµανικών και γαλλικών τραπεζών και όταν ο υπάλληλός τους Γερούν
Ντάισελµπλουµ το παραδέχτηκε δηµοσίως (ύστερα από τρία χρόνια και αφού είχε φύγει
από τη θέση του) έκαναν την πάπια.
Εµπαιναν σαν κατακτητές στα υπουργεία, συµπεριφέρονταν στους εκλεγµένους αυτοί οι διορισµένοι- µε ιταµό ύφος και κουνούσαν το δάχτυλο στους ιθαγενείς γιατί
δεν έδειχναν µεγάλο ζήλο στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων (κακοποιήθηκε
βάναυσα η συγκεκριµένη λέξη).
Μας είπαν ότι η ψήφος µας δεν έχει καµιά σηµασία γιατί αυτοί αποφασίζουν για
λογαριασµό µας επειδή ξέρουν ποιο είναι το καλό µας. Ευτυχώς δεν απαγόρευσαν τις
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λογαριασµό µας επειδή ξέρουν ποιο είναι το καλό µας. Ευτυχώς δεν απαγόρευσαν τις
κάλπες ως περιττή πολυτέλεια. Τους είµαστε υπόχρεοι!
Μας γάνωναν τα αυτιά ότι οι συµφωνίες είναι ιερές και οφείλουµε να τις
εφαρµόζουµε µε θρησκευτική ευλάβεια και αντέκρουαν µε δυσφορία κάθε δειλή
παρατήρηση ότι και άλλες χώρες παραβιάζουν τις συµφωνίες αλλά δεν τιµωρούνται.
Αναγνώρισαν το λάθος τους µε τον διαβόητο πολλαπλασιαστή (ο εµπνευστής του
το οµολόγησε µετά τη λήξη της θητείας του), ωστόσο δεν προχώρησαν σε καµία
διόρθωση των συνεπειών που προκάλεσε.
Το συµπέρασµα είναι ότι για το σκάρτο προϊόν που µας ανάγκασαν να αγοράσουµε, η...
επικοινωνία τους ήταν µια χαρά. Μας το πούλησαν για ακριβό κρασί, ενώ ήταν ξίδι.
Ανάγωγα
Δεν ξέρω αν διαβάσατε το µανιφέστο Ευρωπαίων οικονοµολόγων (ανάµεσά τους ο
Πικετί) και πολιτικών. Θα φρίξετε. Οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους.
Προτείνουν τέσσερις πανευρωπαϊκούς φόρους: στα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων
(αν είναι δυνατόν), στα µεγάλα εισοδήµατα (ντροπή), στους κατόχους µεγάλης
περιουσίας (έλεος) και στις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (αίσχος).
Γιατί αυτή η λαίλαπα φόρων εναντίον της τάξης που είναι ο πυλώνας των κοινωνιών;
Για να µειωθούν οι ανισότητες, λένε οι αθεόφοβοι.
Ο λαϊκισµός χτυπάει κόκκινο. Σε λίγο θα ζητήσουν και γκιλοτίνες.
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"Φοβάται" τις 650 µονάδες το Χρηµατιστήριο
capital.gr
© Παρέχεται από: Capital.gr
της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Επιφυλακτικά ανοδικά κινείται αυτήν την ώρα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και καταφέρνει στο
µεγαλύτερο µέρος της µέχρι τώρα συνεδρίασης να παραµένει σε θετικά εδάφη, δεν µπορεί να κάνει την
υπέρβαση και να κινηθεί πάνω από το όριο των 650 µονάδων.
© Capital.gr ...
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,43% στις 649,95 µονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα
12,39 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,5 εκατ. τεµάχια. Άνοδο 0,44% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.702,77
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,06% στις 470,95 µονάδες.
Το επίπεδο των 650 µονάδων έχει δείξει ότι είναι το ανάχωµα των πωλητών, οι οποίοι το τελευταίο
τρίµηνο βάζουν συστηµατικά το στοπ τους στους αγοραστές. Είναι το ανάχωµα που τα τεχνικά δεδοµένα
βελτιώνονται, καθιστώντας δύσκολο το έργο των short να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς.
Βέβαια, εάν η αγορά διέθετε τους ποιοτικούς εκείνους καταλύτες που χρειάζεται για να αλλάξει τα
τεχνικά δεδοµένα, δεν θα "φοβόταν" να διαπεράσει µε αποφασιστικότητα το επίπεδο αυτό, όπως άλλωστε
έδειξε και στις πρώτες συνεδριάσεις του Δεκεµβρίου. Ωστόσο, ο φόβος της έκθεσης στον κίνδυνο της
αβεβαιότητας παραµένει, σε µια αγορά τόσο ρηχή όσο η ελληνική.
Άλλωστε, όπως επισηµαίνει σήµερα και το Capital.gr, στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, τα funds
δεν έκρυψαν τις επιφυλάξεις τους για την βιωσιµότητα της ανάπτυξης και περιµένουν να δουν απτές
αποδείξεις από την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει και θα εµβαθύνει τις µεταρρυθµίσεις, αλλά και ότι δεν θα
παρασυρθεί σε παροχολογία λόγω του εκλογικού κύκλου. Γι' αυτό και ο Υπουργός Οικονοµικών,
προσπάθησε να παράσχει δεσµεύσεις για πρόσθετες παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στη
δηµόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη.
Βέβαια, το πρόβληµα των επενδυτών δεν είναι µόνο οι κυβερνητικές ενέργειες, αλλά και οι τράπεζες.
Τόνοι µελάνης έχουν χυθεί, µε το Bloomberg σήµερα να αναφέρει ότι αυτό που πρέπει να κάνει η χώρα
είναι να καταλήξει σε µια στρατηγική και να την εκτελέσει γρήγορα. Το πρόβληµα µε την Ελλάδα είναι ότι
έχει πολλά σχέδια –και αργεί να επιλέξει ένα από αυτά.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι φορτωµένο µε έναν πολύ µεγάλο αριθµό µη εξυπηρετούµενων
δανείων, µια κληρονοµιά της παρατεταµένης ύφεσης. Εποµένως, όσο οι αρχές της Ελλάδας δεν
κατορθώνουν να βρουν µια κοινή λύση στα προβλήµατα των τραπεζών τους, ακόµη και έξυπνα σχέδια
όπως αυτό της Eurobank, ίσως να µην είναι αρκετά. Είναι δύσκολο να δούµε πώς µπορεί να ανακάµψει
δυναµικά η Ελλάδα µετά από µια τόσο µεγάλη ύφεση, έχοντας ένα προβληµατικό τραπεζικό σύστηµα. Η
Αθήνα χρειάζεται ένα σχέδιο, όχι ένα πλήθος ιδεών, επισηµαίνει το Bloomberg, σκιαγραφώντας και τις
σκέψεις των επενδυτών στο ΧΑ.
Στο ταµπλό τώρα, τα πρόσηµα αλλάζουν συχνά στους περισσότερους τίτλους, µε τη ΔΕΗ και τον
Μυτιληναίο να ξεχωρίζουν θετικά, αφού σηµειώνουν κέρδη 2,08% και 2,03% αντίστοιχα. Άνω του 1% είναι
και τα κέρδη σε Motor Oil, Aegean, Εθνική και Alpha Bank, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Eurobank, Jumbo,
ΟΠΑΠ, Coca Cola, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ και Τιτάν.
Στον αντίποδα, απώλειες λίγο πάνω από το 1% σηµειώνουν οι ΓΕΚ Τέρνα, Φουρλή και Πειραιώς, ενώ ήπια
πτωτικά κινούνται οι ΕΧΑΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΧΑΕ, Λάµδα, Σαράντης, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή
και Grivalia. Χωρίς µεταβολή η Βιοχαλκο.
Διαβάστε ακόµα:
Αναζητά κατεύθυνση και καταλύτη το Χρηµατιστήριο
Στάση αναµονής στις ευρωαγορές µε το βλέµµα στην ΕΚΤ
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Ο νέος ενεργειακός παίκτης στην Ανατ. Μεσόγειο είναι Έλληνας – ENERGEAN

Για ένα έξοχο 2018 για την εταιρεία µε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες που
καταξίωσαν τον ρόλο της στην ενεργειακή αγορά έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύµβουλος της
Energean, Μαθιός Ρήγας µιλώντας στο «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης που πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα, ξεχωριστή στιγµή στην δεκαετή και πλέον πορεία της εταιρείας είναι η είσοδος της στο
Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, καθώς καταγράφηκε ως η µεγαλύτερη εδώ και τέσσερα χρόνια Δηµόσια
Εγγραφή εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Λονδίνο και την ένταξη της µετοχής στον δείκτη
FTSE250.
Επιπλέον, το υψηλόβαθµο στέλεχος της Energean υπογράµµισε πως για την ενίσχυση της αυξανόµενης
παραγωγής πετρελαίου στο κοίτασµα “Πρίνος” της Ελλάδας, η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της
στο Ισραήλ µε την ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασµάτων φυσικού αερίου.
«Σε λιγότερο από δύο χρόνια η Energean προχώρησε σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2 δις. δολαρίων από τις
αγορές, επετεύχθη η λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για την ανάπτυξη των κοιτασµάτων Karish
και Tanin στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή του µοναδικού FPSO στην Ανατολική
Μεσόγειο».
Καταλήγοντας, ο κ. Ρήγας επεσήµανε πως µέσα σε δέκα χρόνια µια εταιρεία του 1 εκατ. δολαρίων έχει
εξελιχθεί σε µια εταιρεία µε κεφαλαιοποίηση ενός δις. δολαρίων και µε δραστηριότητες σε Ισραήλ, Ελλάδα
και Μοντενέγκρο. «Είµαστε ένας σηµαντικός παίκτης στην περιοχή της Μεσογείου», τόνισε χαρακτηριστικά
ο ίδιος στην οµιλία του.
ΠΗΓΗ: Energy Press
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Αλεξόπουλος στο capital link: Τα ΕΛΠΕ είναι σε θέση να απαντήσουν στις
προκλήσεις της ενεργειακής αγοράς
Την στρατηγική των ΕΛΠΕ απέναντι στις νέες προκλήσεις που διαµορφώνονται στην ενεργειακή αγορά
τόσο σε ελληνικό όσο και και σε διεθνές επίπεδο, ανέπτυξε ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, General Manager
Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of the BoD της εταιρείας, µιλώντας στο «20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης που πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα τόνισε ότι οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις
όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες µε χαµηλό κόστος
συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα.
Πρόσθεσε ότι "Έχοντας ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας µε όφελος 400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις
προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο
τοποθεσία τους και αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου.
Υλοποιούµε έργα ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού, επενδύουµε στην έρευνα
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και επεκτείνουµε τις δραστηριότητες
διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων".
Να σηµειωθεί ακόµη ότι το φετινό “Invest in Greece” Forum πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη
χρονική συγκυρία, καθώς µετά από οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής
προσαρµογής, η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων
µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους, όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.
Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η
οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας
ανάπτυξης.
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Το ραντεβού Tσακαλώτου µε Paulson για τις τράπεζες και οι επιφυλάξεις των
ξένων Funds
capital.gr
© Παρέχεται από: Capital.gr
Της Δήµητρας Καδδά
Διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις και θα διατηρήσει τα πλεονάσµατα έδωσε ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος από την Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Capital Link. Οι
διαβεβαιώσεις δόθηκαν και στα ξένα Funds µε τα οποία είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, τα Funds διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την βιωσιµότητα της ανάπτυξης
και περιµένουν να δουν απτές αποδείξεις από την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει και θα εµβαθύνει τις
µεταρρυθµίσεις, αλλά και ότι δεν θα παρασυρθεί σε παροχολογία λόγω του εκλογικού κύκλου.
Ο ΥΠΟΙΚ συναντήθηκε µε εκπροσώπους της Paulson η οποία έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και
στην Alpha Bank. Παρείχε δεσµεύσεις για την µείωση των NPLs, παραδεχόµενος ότι αποτελούν µεγάλη
πρόκληση. Προανήγγειλε µάλιστα πρωτοβουλίες στο τραπεζικό πεδίο "αντιδρώντας" έτσι και στις
συστάσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο αλλά και του Εκπροσώπου της ΕΚΤ Φραντσέκο
Ντρούντι για πιο αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στο πεδίο των κόκκινων δανείων.
Επίσης ο ΥΠΟΙΚ από την Νέα Υόρκη προέβη σε δεσµεύσεις για τη διατήρηση των πρωτογενών
πλεονασµάτων, επιχειρηµατολόγησε υπέρ της βιωσιµότητας της ανάπτυξης και προανήγγειλε πρόσθετες
παρεµβάσεις στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στη δηµόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Προανήγγειλε και
νέο δηµοσιονοµικό "γύρο" για την οριστικοποίηση των µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών στόχων στους
οποίους είχαν αναφερθεί και οι θεσµοί στο τελευταίο Eurogroup.
Τα 23 funds
Ειδική συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονοµικών µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Σύµφωνα µε το Capital Link µετείχαν
τουλάχιστον 23 Funds: Paulson &CO, Fidelity Investmnets, Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products,
Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital, Clearbridge Investments , Colt Capital, Cvc Capital Partners
Advisory, Fred Alger Management, Gagnon Securities, Gamut Capital Management, LP, Greylock Capital , Hayman,
Hudson Bay Capital, Knighthead, Lepercq, Monarch Holding, Oaktree Capital Management Lp, Serengeti, State Street
Global Advisors, TIAA, Waterwheel Capital και Weiss Asset Management.
Οι τράπεζες στο επίκεντρο
Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε µεταξύ άλλων σε άρθρο του που µοιράστηκε στο συνέδριο, ότι µία από τις "προκλήσεις"
των επόµενων µηνών είναι οι τράπεζες και η στήριξη που απαιτείται για την µείωση των NPLs. "Ορισµένες
πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν
τους στόχους τους για µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων”.
Επίσης πρόσθεσε ότι τους επόµενους µήνες, οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα επικεντρωθούν στην
"ολοκλήρωση των Μεσοπρόθεσµων Στόχων Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου
που θα έχουν, µε παράλληλη βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιµου δηµοσιονοµικού χώρου κατά
τρόπο που να στηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες".
Εκτίµησε επίσης ότι µεσοπρόθεσµα οι οικονοµικές προοπτικές για την Ελλάδα είναι θετικές, ενώ έχει
δηµιουργηθεί µια σταθερή βάση για βιώσιµη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην ολιστική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης και σε πρόσθετες παρεµβάσεις "που θα ενισχύσουν περαιτέρω
τις προσδοκίες για την µακροπρόθεσµη ανάπτυξη". Επισήµανε ως τοµείς προτεραιότητας "το
επιχειρηµατικό περιβάλλον, τη δηµόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη". Πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής στρατηγικής δεν θα είναι µόνο µεγάλα επενδυτικά έργα υποδοµής έντασης κεφαλαίου αλλά
"κυρίως καινοτόµα τµήµατα της οικονοµίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό".
Παράλληλα, επισήµανε ότι στόχος είναι να καλλιεργούµε και να εκµεταλλευτούµε τις πρωτοβουλίες
συνεργασίας µεταξύ όλων των ενδιαφεροµένων, επισηµαίνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και
διευκολύνοντας τις εµπορικές ευκαιρίες. Ο δυνητικός αντίκτυπος αυτής της συνεργασίας είναι σηµαντικός
και µπορεί να διαδραµατίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης να
επιταχύνει την οικονοµική ανάκαµψη, ανέφερε.
Διαβάστε ακόµη:
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- Στο στόχαστρο θεσµών και αγορών ιδιωτικοποιήσεις - ν. Κατσέλη - κατώτατος µισθός
Διαβάστε ακόµα:
ΕΛΣΤΑΤ: Κατά 10,4% αυξήθηκαν οι ηλεκτρονικές αγορές το α΄ τρίµηνο
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 21,4% στις κενές θέσεις εργασίας το γ΄ τρίµηνο
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BINTEO | Ηµέρα της Ελλάδος στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE - εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.

Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.

Πέµπτη, 13 Δεκεµβρίου 2018
Πέµπτη, 13 Δεκεµβρίου 2018
Πέµπτη, 13 Δεκεµβρίου 2018
Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την µεγάλη και παγκόσµια Ναυτιλιακή Βιοµηχανία
Εισάγετε το email σας.
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«Ψήνεται» έξοδος στις αγορές...

Έχοντας ως «εφόδια» το δηµοσιονοµικό υπερπλεόνασµα,
το θετικό κλίµα στην οικονοµία, αλλά και τις υψηλές
αποδόσεις που προσφέρει σε επίδοξους επενδυτές, ο...
Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε στη Νέα Υόρκη να
προσελκύσει τα βλέµµατα της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας, στο συνέδριο της Capital Link.
Ο υπουργός Οικονοµικών επιστρέφει στην Αθήνα
ικανοποιηµένος από το «σαφάρι» επενδυτών στο οποίο
επιδόθηκε, καθώς φαίνεται ότι διαπίστωσε πως πολλοί
τείνουν πλέον ευήκοα ώτα προς την ελληνική οικονοµία
και «βλέπουν» στη Ελλάδα µία υψηλής απόδοσης
ευκαιρία.
Μάλιστα, συνοµιλητές του Neo στο υπουργείο
Οικονοµικών αλλά και στο τραπεζικό σύστηµα επιµένουν
πως η έξοδος της χώρας στις αγορές ήδη «ψήνεται»,
προκειµένου να ακυρωθεί και το τελευταίο επιχείρηµα
πως η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε συνθήκες
κανονικότητας...
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι
της Wall Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.

Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της
11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και «χτύπησε» το καµπανάκι
της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και
του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό
που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν
στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής
αποστολής, των ελληνικών εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων
επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του
Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία
υποδέχθηκε η κα Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός
προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε
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ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων
επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος, Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο
κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η κα Όλγα Μπορνόζη,
Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής
και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική
Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και
Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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"Φοβάται" τις 650 µονάδες το Χρηµατιστήριο
της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Επιφυλακτικά ανοδικά κινείται αυτήν την ώρα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο αν και καταφέρνει στο
μεγαλύτερο μέρος της μέχρι τώρα συνεδρίασης να παραμένει σε θετικά εδάφη, δεν μπορεί να κάνει την
υπέρβαση και να κινηθεί πάνω από το όριο των 650 µονάδων.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,43% στις 649,95 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα
12,39 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 9,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,44% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.702,77
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,06% στις 470,95 µονάδες.
Το επίπεδο των 650 μονάδων έχει δείξει ότι είναι το ανάχωμα των πωλητών, οι οποίοι το τελευταίο
τρίμηνο βάζουν συστηματικά το στοπ τους στους αγοραστές. Είναι το ανάχωμα που τα τεχνικά δεδομένα
βελτιώνονται, καθιστώντας δύσκολο το έργο των short να διατηρήσουν τον πλήρη έλεγχο της αγοράς.
Βέβαια, εάν η αγορά διέθετε τους ποιοτικούς εκείνους καταλύτες που χρειάζεται για να αλλάξει τα
τεχνικά δεδομένα, δεν θα "φοβόταν" να διαπεράσει με αποφασιστικότητα το επίπεδο αυτό, όπως άλλωστε
έδειξε και στις πρώτες συνεδριάσεις του Δεκεμβρίου. Ωστόσο, ο φόβος της έκθεσης στον κίνδυνο της
αβεβαιότητας παραµένει, σε µια αγορά τόσο ρηχή όσο η ελληνική.
Άλλωστε, όπως επισημαίνει σήμερα και το Capital.gr, στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, τα funds
δεν έκρυψαν τις επιφυλάξεις τους για την βιωσιμότητα της ανάπτυξης και περιμένουν να δουν απτές
αποδείξεις από την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει και θα εμβαθύνει τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και ότι δεν θα
παρασυρθεί σε παροχολογία λόγω του εκλογικού κύκλου. Γι' αυτό και ο Υπουργός Οικονομικών,
προσπάθησε να παράσχει δεσμεύσεις για πρόσθετες παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στη
δηµόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη.
Βέβαια, το πρόβλημα των επενδυτών δεν είναι μόνο οι κυβερνητικές ενέργειες, αλλά και οι τράπεζες.
Τόνοι μελάνης έχουν χυθεί, με το Bloomberg σήμερα να αναφέρει ότι αυτό που πρέπει να κάνει η χώρα
είναι να καταλήξει σε μια στρατηγική και να την εκτελέσει γρήγορα. Το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι ότι
έχει πολλά σχέδια –και αργεί να επιλέξει ένα από αυτά.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι φορτωμένο με έναν πολύ μεγάλο αριθμό μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μια κληρονομιά της παρατεταμένης ύφεσης. Επομένως, όσο οι αρχές της Ελλάδας δεν
κατορθώνουν να βρουν μια κοινή λύση στα προβλήματα των τραπεζών τους, ακόμη και έξυπνα σχέδια
όπως αυτό της Eurobank, ίσως να μην είναι αρκετά. Είναι δύσκολο να δούμε πώς μπορεί να ανακάμψει
δυναμικά η Ελλάδα μετά από μια τόσο μεγάλη ύφεση, έχοντας ένα προβληματικό τραπεζικό σύστημα. Η
Αθήνα χρειάζεται ένα σχέδιο, όχι ένα πλήθος ιδεών, επισημαίνει το Bloomberg, σκιαγραφώντας και τις
σκέψεις των επενδυτών στο ΧΑ.
Στο ταμπλό τώρα, τα πρόσημα αλλάζουν συχνά στους περισσότερους τίτλους, με τη ΔΕΗ και τον
Μυτιληναίο να ξεχωρίζουν θετικά, αφού σημειώνουν κέρδη 2,08% και 2,03% αντίστοιχα. Άνω του 1% είναι
και τα κέρδη σε Motor Oil, Aegean, Εθνική και Alpha Bank, ενώ ήπια ανοδικά κινούνται οι Eurobank, Jumbo,
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ΟΠΑΠ, Coca Cola, ΟΤΕ, ΑΔΜΗΕ και Τιτάν.
Στον αντίποδα, απώλειες λίγο πάνω από το 1% σημειώνουν οι ΓΕΚ Τέρνα, Φουρλή και Πειραιώς, ενώ ήπια
πτωτικά κινούνται οι ΕΧΑΕ, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΧΑΕ, Λάμδα, Σαράντης, ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή
και Grivalia. Χωρίς µεταβολή η Βιοχαλκο.
Σχόλιο αγοράς
Χρηµατιστήριο Αθηνών
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Ως η καλύτερη εταιρεία στο ηλεκτρονικό επιχειρείν βραβεύθηκε η ATCOM
Με το βραβείο «e-Commerce Agency of the Year» διακρίθηκε η ATCOM στη διοργάνωση e-volution awards, που
πραγµατοποιήθηκε χθες Τετάρτη στο ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental Athens.
Η εταιρεία ATCOM δραστηριοποιείται στον χώρο του Digital Business στην Ελλάδα και στην παροχή
συµβουλευτικών υπηρεσιών, υλοποιώντας ολοκληρωµένα έργα Διαδικτύου. Δίπλα στην απονοµή αυτή
βρέθηκε και το Aegeanair.com αποσπώντας το βραβείο «Best Greek e-shop by GRECA».
Η διοργάνωση επιβράβευσε για 8η χρονιά τις βέλτιστες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εµπόριο και επιχειρείν,
εισάγοντας φέτος για πρώτη φορά και την απονοµή Platinum Awards.
Η Platinum διάκριση απονεµήθηκε στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο µέσο όρο
βαθµολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάµεσα στο σύνολο των νικητών στην εκάστοτε κατηγορία.
Συγκεκριµένα, απονεµήθηκαν 5 Platinum Awards: Δύο από αυτά απέσπασαν οι Sleed και Cosmos Sport για τις
υποψηφιότητες Cosmos Sport pack και Cosmos Sport Omni-channel: 4 eshops, 24 physical stores, 1 strategy in
commerce, και από ένα απέσπασαν οι cosmoONE για το sourceONE | Διαπιστευµένη Πλατφόρµα διεξαγωγής
Δηµόσιων Ηλεκτρονικών Διαγωνισµών, Παπαστράτος – IQOS για το iqos.gr και Aegean - Sapient - ATCOM
για το mobile application της Aegean. Το Aegeanair.com, ως καλύτερο ελληνικό e-shop (B-C), θα εκπροσωπήσει
την Ελλάδα στα European E-Commerce Awards.
Η Ολυµπιακή Ζυθοποιία επεκτείνει το επενδυτικό της πλάνο φθάνοντας τα €48 εκατ. για την περίοδο 20152019, ενισχύοντ...
Από την Rollant 46, τη δετική-best seller της Claas φτάνουµε στο σήµερα όπου η εταιρεία φιλοδοξεί να
ανακτήσει πάλι...
Με ένα ολόκληρο εργοστάσιο που εξειδικεύεται στην κατασκευή ψεκαστικών 100 έως 6.000 λίτρων,
συρόµενων, αναρτώµενων...
Στην Agrotech το 2018 εφαρµόστηκε η γεωργία ακριβείας σε καλλιέργειες ορυζώνων της Χαλάστρας και
της Ορεστιάδας, σε...
Το βραβείο "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της M...
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Ψάχνει κατεύθυνση το ΧΑ, διατηρούνται οι προσδοκίες
Συναλλακτική άπνοια επικρατεί στο χρηµατιστήριο και οι βασικοί δείκτες κινούνται σε µικρό εύρος
διακύµανσης, έχοντας αλλάξει πολλές φορές πρόσηµο στο πρώτο δίωρο της συνεδρίασης. Εικόνα
σταθεροποίησης στο ταµπλό, µε µικρές µεταβολές τιµών. Ενισχύονται οι τραπεζικές µετοχές.
Τα ξένα funds είναι και σήµερα θεατές, αναµένοντας προφανώς ασφαλέστερες ενδείξεις για την
κατεύθυνση που θα πάρουν οι διεθνείς αγορές και για τις εξελίξεις στα θέµατα που επηρεάζουν
άµεσα την ελληνική. Στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια διαµορφώνονται σήµερα πτωτικές τάσης και οι
δείκτες διολισθαίνουν µε αργό ρυθµό.
Στο ΧΑ στο επίκεντρο της προσοχής παραµένουν τα θέµατα των τραπεζών και τα σχέδια αντιµετώπισης
του προβλήµατος των κόκκινων δανείων, χωρίς προσφυγή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου.
Η αγορά αξιολογεί τώρα και τα «µηνύµατα» από τις επαφές υπουργών, αξιωµατούχων και εκπροσώπων
µεγάλων εισηγµένων εταιρειών µε διαχειριστές επενδυτικών χαρτοφυλακίων στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Η στάση των ξένων funds θα είναι καθοριστική για την πορεία του ΧΑ τις επόµενες εβδοµάδες και για την
κατεύθυνση που θα πάρει µετά το κλείσιµο των Παραγώγων την µεθεπόµενη Παρασκευή, 21 Δεκεµβρίου.
Θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το κλίµα που θα διαµορφωθεί στις διεθνείς αγορές, οι οποίες εστιάζουν
τώρα στο ζήτηµα του Brexit, στα στοιχεία για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονοµίας και στις
διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας προς αποτροπή κλιµάκωσης του εµπορικού πολέµου.
Μετοχές και δείκτες
Στο ΧΑ «βαρόµετρο» παραµένουν οι τραπεζικές µετοχές, που συνεχίζουν να δίνουν κατεύθυνση. Οι
τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς επικρατεί κινητικότητα στο µέτωπο των
κόκκινων δανείων και εξετάζονται πολλά σενάρια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος –
συµπεριλαµβανοµένων κινήσεων συγχωνεύσεων, οµολογιακών εκδόσεων και πώλησης κόκκινων δανειακών
χαρτοφυλακίων.
Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύεται αυτή την ώρα κατά 1,10%, έχοντας σηµειώσει υψηλό +1,45%. Alpha
+1,3%, Εθνική και Attica Bank +1%, Eurobank +0,8%, Πειραιώς -0,4%.
O Γενικός Δείκτης σηµειώνει οριακή άνοδο 0,10% στις 647 µονάδες.
Ο FTASE25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,15%% στις 1.697,5 µονάδες.
Στο ταµπλό των εµποροβιοµηχανικών και λοιπών blue chips ΔΕΗ, Motor Oil και ΟΤΕ +1%, Μυτιληναίος
+0,7%, Aegean +0,5%. Στον αντίποδα ΕΥΔΑΠ και Φουρλής -1,5%, ΕΧΑΕ -1,3%, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΠΕ και ΟΛΠ 1%.
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20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1,000 άτοµα, πραγµατοποιήθηκε το «20ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2018,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
Το φετινό “Invest in Greece” Forum πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς
µετά από οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα
είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας
επιτύχει µια συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως
άµεση προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επίτευξη του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια
ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, πέντε (5) Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι τέσσερις (4) Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο.
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1,000 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για την Ελλάδα
• Παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσίασαν οι τέσσερις ενότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν από τους
συµµετέχοντες ως εξής:

“Accessing the Global Debt Capital Markets”
“Investing in Greece”
ΕΝΟΤΗΤΑ: “Investing in Greek Bonds – Government & Corporate Bonds”
Συντονιστής:
κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner - Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP
Στην ενότητα συµµετείχαν οι:
• κ. Giulio Baratta, Head of IG Finance, Debt Capital Markets EMEA - BNP Paribas
• κ. Philip Brown, Managing Director, Global Head – Public Sector Fixed Income Origination - Citi
• κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking - Eurobank Ergasias
• κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance - National Bank of Greece
• κ. Morven Jones, Head of Debt Capital Markets EMEA - Nomura International
• κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Chief Executive - Public Debt Management Agency
ΕΝΟΤΗΤΑ: “Success Stories of Greek Multinationals”
Συντονιστής:
κ. Tom Kyriakopoulos, Of Counsel - Machas & Partners
Στην ενότητα συµµετείχαν οι:
• κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A.
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• κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO - Intralot
• κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director of Communications & Strategic Marketing- MYTILINEOS
ΕΝΟΤΗΤΑ: “Growth Strategy: Investment Opportunities in Greece”
Οµιλητής: κ. Γιάννης Χαριζόπουλος, Partner, McKinsey & Company Greece
ΕΝΟΤΗΤΑ: “Growth & Investment Opportunities in Greece”
Οµιλητής: κ. Ιωάννης Μπράχος, Secretary General for International Economic Affairs – Ministry of Foreign Affairs,
Member of the Board – Enterprise Greece

Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner - Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, ανέφερε: “Η έντονη αστάθεια και
οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους έµπειρους αναλυτές, δεν
αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η αγορά µετοχικών
κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες, παραµένει εκλεκτική µε
το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών αγοράς των
τελευταίων ετών µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές αλλά όχι
για όλους και αναµφίβολα όχι ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για τις
ελληνικές εταιρίες να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα χρέη
τους. Ωστόσο, αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την
ποιότητα, προς ισχυρές οµάδες διοίκησης και υγιή επιχειρηµατικά σχέδια. Καθώς οι επενδυτές θα γίνονται
επιλεκτικοί και ειλικρινείς στις απαιτήσεις και προσδοκίες τους, οι εκάστοτε εκδότες κινητών αξιών θα
χρειαστεί να είναι προετοιµασµένοι και προσεκτικοί”.

Ο κ. Giulio Baratta, Head of IG Finance, Debt Capital Markets EMEA - BNP Paribas, αναλύοντας τις
µακροοικονοµικές εξελίξεις στο επενδυτικό περιβάλλον, ανέφερε πως οι διαταραχές και προκλήσεις θα
συνεχιστούν και στο επόµενο έτος. Παρά την αστάθεια και την αναστροφή των υφιστάµενων τάσεων, ο κ.
Baratta υποστήριξε πως οι επενδυτές έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν µε επιτυχία σε αυτές τις
προκλήσεις. «Η άποψή µου είναι ότι η αγορά εξακολουθεί να είναι λειτουργική, αλλά οι επενδυτές έχουν
γίνει σταδιακά πιο επιλεκτικοί, καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται και η δραστηριότητα έχει κάπως
ανησυχητικά πέσει προς τα κάτω».

Ο κ. Philip Brown, Managing Director, Global Head – Public Sector Fixed Income Origination - Citi, τόνισε: “Philip
Brown is Managing Director in Citi’s Capital Markets Origination business, heading Citi’s global franchise with
Sovereign, Supranational and Sovereign Agencies. Citi is a leading Primary Dealer in all Euro Area Sovereign Bond
Markets.
Yielding more than 100 bp over Italy, Greek Government Bonds represent the greatest opportunity for spread
compression among Euro Area sovereigns in 2019. The Government has been praised for reaching the primary fiscal
target of 3.5% in 2018, and achieving a budget surplus. With progress on structural reforms and NPLs, we see
considerable scope for GGB performance, particularly if the ceiling on domestic bank participation in the bond market
is lifted. The PDMA has the next 4 years financing needs covered so the stage is set to attract international investors
back to the market.”

Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking - Eurobank Ergasias
S.A., τόνισε: “Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη διάρκεια του
έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών. Παρά την έξοδο
της Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν επέτρεψαν την
έκδοση οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα. Τα καλυµµένα οµόλογα των ελληνικών
Τραπεζών εµφάνισαν καλύτερες αποδόσεις σε σχέση µε την αγορά τους τελευταίους 6 µήνες, µε την
ανοδική τάση να υποστηρίζεται από τις αναβαθµίσεις των αξιολογήσεών τους. Το προσεχές έτος
αναµένονται νέες εκδόσεις οµολόγων σε όλες τις κατηγορίες κινδύνου. Το 2018 σηµειώθηκε σχετική
κινητικότητα στις εκδόσεις ελληνικών εταιρικών οµολόγων στην εγχώρια και τις διεθνείς αγορές, µε
προοπτική εντονότερης δραστηριότητας το 2019.”

Ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας, Head of Funding Solution & Structure Finance - National Bank of Greece, τόνισε: “Η
απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην αγορά των ευρωοµολόγων
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το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους διαβάθµισης που οδήγησε στο
Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί τους στόχους µας να
αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές. Παρόλα αυτά οι προκλήσεις
παραµένουν καθώς οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές έχουν επιδεινωθεί από τον Απρίλιο. Για να
καταφέρουµε να εκδώσουµε τίτλους χωρίς εξασφαλίσεις χρειάζεται ένα πειστικό πλάνο µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων καθώς και αύξηση των εσόδων µε παράλληλη µείωση του λειτουργικού
κόστους. Μόνο τότε οι επενδυτές θα στηρίξουν σε βάθος χρόνου την προσπάθεια να πετύχουµε τους
MREL στόχους σε κόστος που δεν θα πλήξει σηµαντικά την κερδοφορία µας.”
Ο κ. Morven Jones, Managing Director, Head EMEA Debt Capital Markets - Nomura International plc., ανέφερε:
“Following the successful exit from the ESM program in August, Greece bonds benefit from a favourable set of debt
dynamics which combined with an improving outlook for the economy makes the country an attractive investment
proposition for the government bond investor. The debt profile has a long average maturity and low refinancing risk
and a big portion of the debt is fixed at an average interest cost at or below its core European peers. It is carrying a
sizeable pool of liquidity which combined with a relatively small financing need in the near term gives it good timing
flexibility for its future issuance. As a result it has a solid footing on which to continue its journey to financial
independence.”
Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Ο.Δ.ΔΗ.Χ, τόνισε: “Μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν νέες προκλήσεις
που σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των µελλοντικών µικτών χρηµατοδοτικών αναγκών του Ελληνικού
Δηµοσίου καθώς και µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέους. Ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει τους
ακόλουθους βασικούς στόχους αναφορικά µε τη µελλοντική στρατηγική διαχείρισης δηµοσίου χρέους:
• Κάλυψη των ετήσιων µικτών χρηµατοδοτικών αναγκών του ΕΔ µέσω µίας συνεχούς και µόνιµης
πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
• Ενεργός διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενυπάρχουν στο χαρτοφυλάκιο του ελληνικού δηµόσιου
χρέους.
• Διαχείριση των ταµειακών διαθεσίµων τόσο του Ελληνικού Δηµοσίου όσο και των Φορέων Γενικής
Κυβέρνησης.
• Διαχείριση της βραχυχρόνιας ταµειακής ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.
Η πολιτική δανεισµού του ΟΔΔΗΧ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
• Διαφάνεια αναφορικά µε τη συνολική ετήσια δανειακή πολιτική του Ελληνικού Δηµοσίου.
• Συνέχιση της διαµόρφωσης της καµπύλης αποδόσεων του Ελληνικού Δηµοσίου.
• Προσπάθεια µείωσης του περιθωρίου πιστωτικού κινδύνου σε όλο το φάσµα της καµπύλης ώστε να
προσεγγίσει αυτό των άλλων χωρών της ευρωζώνης.
• Διατήρηση του συνεχούς διαλόγου µε την επενδυτική κοινότητα.
• Οικοδόµηση εµπιστοσύνης µε τους επενδυτές και µε τους Οίκους Αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας,
µε ταυτόχρονη παροχή του συνόλου της αναγκαίας και απαραίτητης πληροφορίας.”
Ο κ. Τοµ Κυριακόπουλος, Of Counsel - Machas & Partners, αναφέρθηκε στην µετάλλαξη του διεθνούς
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, η οποία, όπως είπε, χαρακτηρίζεται από αυξηµένο ανταγωνισµό, την
περαιτέρω παγκοσµιοποίηση της αγοράς, τον κατακερµατισµό του κύκλου της καινοτοµίας, αλλά και από
οικονοµική ύφεση. Υπό αυτό το πρίσµα, διεύθυνε τη συζήτηση του πάνελ για τις επιτυχηµένες ελληνικές
πολυεθνικές εταιρίες, διερευνώντας τις βέλτιστες πρακτικές που αυτές έχουν υιοθετήσει µε σκοπό να
ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους σε αυτό το νέο διεθνές περιβάλλον.

Ο κ. Δηµήτριος Κυριακόπουλος, Executive Vice President ElvalHalcor S.A. χαρακτήρισε την εξωστρέφεια ως
µονόδροµο για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιθυµούν να αναπτυχθούν περαιτέρω λόγω των
περιορισµών που παρουσιάζει η εγχώρια αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλυσε τα ανταγωνιστικά εµπόδια
που συνάντησε η ElvalHalcor, τα οποία, όπως είπε, σχετίζονται µε τα έξοδα µεταφοράς των προϊόντων, το
κόστος χρηµατοδότησης, αλλά και το κόστος της ενέργειας. Επιδιώκοντας να προσφέρει προϊόντα και
λύσεις υψηλής προστιθεµένης αξίας και να διαφοροποιηθεί από τον φθηνό ανταγωνισµό, η ElvalHalcor
αποφάσισε να επενδύσει στην καινοτοµία και την τεχνολογία, σε συνεχείς βελτιώσεις για τη µείωση του
κόστους και να εξασφαλίσει σηµαντικές διεθνείς στρατηγικές συµµαχίες, µε σκοπό να παράγει υψηλής
ποιότητας προϊόντα. Έτσι κατάφερε να κερδίσει το στοίχηµα του ανταγωνισµού στις διεθνείς αγορές
απέναντι στις µεγαλύτερες εταιρείες και στον κλάδο χαλκού και αλουµινίου που δραστηριοποιείται.
Ο κ. Αντώνιος Κεραστάρης, Group CEO - Intralot, τόνισε: “Οι ελληνικές εταιρείες που επιθυµούν να παίξουν
σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση του οικονοµικού και επιχειρηµατικού περιβάλλοντος πρέπει να ενισχύσουν
την εξωστρέφειά τους ανταποκρινόµενες στις ανάγκες και τις προσδοκίες των διεθνών αγορών καθώς οι
δυνατότητες της εγχώριας αγοράς είναι περιορισµένες. Αυτό απαιτεί ενίσχυση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας µέσω επενδύσεων στην αναβάθµιση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και υπηρεσιών
και της ανάπτυξης νέων αγορών µε µεγαλύτερη διασφάλιση εσόδων. Τέτοιες εταιρείες θα προσελκύσουν
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την προσοχή διεθνών επενδυτών στις αγορές µετοχών και οµολόγων για τη χρηµατοδότηση της
επιχειρηµατικής τους επέκτασης, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την πυροδότηση ενός ενάρετου
κύκλου για την οικονοµία.”
Η κα. Βίβιαν Μπουζάλη, Director of Communications & Strategic Marketing- MYTILINEOS, ανέφερε πως η
MYTILINEOS είναι µια από τις κορυφαίες ελληνικές βιοµηχανικές εταιρίες µε πολύ ισχυρή παρουσία σε
περισσότερες από 40 χώρες. Συνεχίζοντας, είπε ότι η εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρείας έχει
ωφελήσει σηµαντικά την ελληνική οικονοµία, στέλνοντας παράλληλα το µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές
ότι παραµένει προσηλωµένη στη συνεχιζόµενη ανάπτυξη της. Υπό αυτό το πρίσµα, η MYTILINEOS έχει
υιοθετήσει τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές εταιρικής διοίκησης µε σκοπό να δηµιουργήσει µια ευέλικτη
οργανωτική δοµή που θα διασφαλίζει τη λειτουργική λήψη αποφάσεων, καθώς και τη διαφάνεια και την
ανεξαρτησία του Διοικητικού Συµβουλίου. Αυτή η οργανωτική αναδιάταξη έχει ως στόχο να προσαρµόσει
η εταιρία τη λειτουργία της στις απαιτήσεις και τις προκλήσεις των συγχρόνων διεθνών αγορών.
Ο κ. Γιάννης Χαριζόπουλος, Partner, McKinsey & Company Greece, ξεκινώντας την οµιλία του µε το ερώτηµα
αν η Ελλάδα έχει καταφέρει πραγµατικά να γυρίσει σελίδα και να επιστρέψει σε µια σταθερή πορεία
ανάπτυξης, υποστήριξε πως η η χώρα κατάφερε να επιτύχει µια πολύ σηµαντική δηµοσιονοµική
προσαρµογή. Παρόλα αυτά, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η Ελλάδα αντιµετωπίζει
ακόµα µια σειρά από προκλήσεις που καθιστούν ευάλωτη τη µεταπρογραµµατική της πορεία. Σε αυτό το
πλαίσιο, αναφέρθηκε σε µια σειρά από συστηµικές και διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας,
υποστηρίζοντας πως η συνέχιση των µεταρρυθµίσεων είναι απαραίτητα προκειµένου να απελευθερωθούν
οι αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που θα διασφαλίσουν την επιστροφή της σε µια βιώσιµη και
σταθερή οικονοµική ανάκαµψη.
Ο κ. Ιωάννης Μπράχος, Secretary General for International Economic Affairs - Ministry of Foreign Affairs, Member
of the Board - Enterprise Greece τόνισε: “Greece welcomes foreign direct investment and is implementing a new,
national growth strategy based on the country’s highly skilled workforce, new investment and financing tools, and by
streamlining regulations. This year, Greece definitively put its recent financial crisis behind it and foreign investors
have responded with new strategic investments. FDI inflows on track to set a new record high after jumping 30% in
2017. Sectors of particular interest to investors are ICT, Food & Agriculture, Life Sciences & Pharmaceuticals,
Logistics, and Hospitality Real Estate. Enterprise Greece, as the state agency for investments and exports, is the
investor’s gateway to the Greek market.”
Πέµπτη, 13 Δεκεµβρίου 2018
Πέµπτη, 13 Δεκεµβρίου 2018
Παρασκευή, 07 Δεκεµβρίου 2018
Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την µεγάλη και παγκόσµια Ναυτιλιακή Βιοµηχανία
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American dream οι ελληνικές επενδύσεις
13/12/18 • 12:38 | UPD 13/12/18 • 12:38

Ικανοποιηµένος δείχνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος από την παρουσία και τις επαφές που είχε στο 20ό Capital
Link Ivest in Greece, το γνωστό επενδυτικό forum για την Ελλάδα. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα µάλιστα ο
Ελληνας υπουργός Οικονοµικών είχε και ξεχωριστή συνάντηση µε θεσµικούς επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds.

Γράφει η Δέσποινα Κονταράκη
Εικάζουµε ότι ανάµεσα σε αυτά τα funds δεν θα ήταν εκπρόσωποι από την BlackRock. Τι να συζητήσουν
άλλωστε; Τις δυνατότητες ανάπτυξης µιας επένδυσης 300 εκατοµµυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός
mall στην καρδιά της Αθήνας, που θα δηµιουργούσε 2.000 θέσεις εργασίες; Οι κουβέντες κόπηκαν απότοµα,
µαζί µε την επένδυση, η οποία αποχαιρέτησε την Ελλάδα «την ηγετική δύναµη και τον ασφαλή επενδυτικό
προορισµό», όπως µετριοπαθώς έγραψε στο µήνυµά του ο πρωθυπουργός.
Αλλά έτσι συµβαίνει πάντα. Η Ελλάδα φαντάζει τέλεια όταν την κοιτάς από µακριά, από τη Νέα Υόρκη για
παράδειγµα. Μια ηλιόλουστη χώρα µε δαντελωτά ακρογιάλια, φιλικούς ανθρώπους και µε τουρισµό που
λειτουργεί ακόµα και στον αυτόµατο πιλότο. Αν βέβαια πλησιάσεις λίγο περισσότερο, όχι σαν Αγγλος
τουρίστας στη Σαντορίνη αλλά ως Αµερικανός ή Ιταλός επενδυτής, τότε βλέπεις ότι για να µαζέψεις τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται πρέπει να κάνεις business plan πενταετίας. Η αθάνατη ελληνική
γραφειοκρατία, συνεπικουρούµενη από την αδάµαστη συριζαϊκή εµµονή µπλοκάρει τα µεγάλα επενδυτικά
έργα και κάθε σοβαρή ελπίδα ανάπτυξης από την ιδιωτική οικονοµία. Είδαµε τι γίνεται µε το Ελληνικό, που
ακόµα περιµένει τις µπουλντόζες, και µε όλες τις άλλες επενδύσεις που καθυστερούν, εκτός από αυτές που
είχαν δροµολογηθεί από τις προηγούµενες κυβερνήσεις.
Είναι προφανές ότι τα στελέχη αυτής της κυβέρνησης ούτε µπορούν ούτε θέλουν. Αλλιώς δεν θα
τοποθετούνταν ως υπεύθυνος για τις τράπεζες ο Αλέκος Φλαµπουράρης, ο οποίος µόλις πριν από λίγες
ηµέρες, µιλώντας σε ανοικτή συνέλευση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε επί λέξει: «Ο
χρηµατοπιστωτικός καπιταλισµός είναι η σύγχρονη, οργανική αλλά και “ύπουλη” εξέλιξη του βιοµηχανικού
καπιταλισµού, που τον έχει υποτάξει, πράγµα που σηµαίνει ότι η πλασµατική οικονοµία, ο “αέρας”, έχει
“πάρει κεφάλι” από την πραγµατική οικονοµία µε τα θεσµικά εργαλεία ισχύος του, ΕΚΤ, SSM αλλά και το
ΔΝΤ». Και κατέληξε: «Δεν µας µένει παρά να πολεµήσουµε». Ραντεβού µε τους επενδυτές στα γουναράδικα
λοιπόν.
*Η Δέσποινα Κονταράκη είναι αρχισυντάκτρια του Ελεύθερου Τύπου
ΕΛΛΑΔΑ
LIFESTYLE
ΥΓΕΙΑ

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
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Συµπτώσεις καθόλου τυχαίες…
Την ώρα που η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει ότι η εξωτερική της πολιτική δεν καθορίζεται «από καμία
τρίτη δύναμη» και έχει αποκλειστικό γνώμονα τα «εθνικά συμφέροντα», μια αποκαλυπτική ομιλία για το τι
σημαίνουν αυτά τα λεγόμενα «εθνικά» συμφέροντα έκανε ο Ευ. Μυτιληναίος στις ΗΠΑ, όπου βραβεύτηκε
στο πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου «Capital Link». Σύμφωνα με το ΑΠΕ, κατά τη βράβευσή του από τον Τζ.
Πάιατ ο επιχειρηματίας είπε αναφορικά με το «τι σημαίνει για την Ελλάδα η νέα παγκόσμια τάξη»: «Η
χώρα πρέπει: α) Να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως με τις ΗΠΑ. β) Να
συνεχίσει με επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
ζήτημα με την ΠΓΔΜ, με τη μέγιστη πολιτική συγκατάθεση. γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Αντίστοιχα για την ΕΕ είπε ότι θα πρέπει «να μειώσει την ενεργειακή της
εξάρτηση από τη Ρωσία, προωθώντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δημιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ», καθώς
και «να μειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ, δημιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιμος και ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ». Οι …συμπτώσεις με τα όσα προωθεί η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, μεταξύ άλλων και με τον «Στρατηγικό Διάλογο» που ξεκινά σήμερα, κάθε άλλο παρά
τυχαίες είναι. Τα περί «εθνικών συμφερόντων» κρύβουν από πίσω τους τα συμφέροντα της αστικής τάξης
και μόνο, μπλέκοντας το λαό μας ακόμα βαθύτερα στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
ανταγωνισµούς.
You must be logged in to post a comment Login
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Καταστροφικά µηνύµατα Costello (EE) στην Ελλάδα: Λιτότητα-ΙδιωτικοποιήσειςΔραστική µείωση “κόκκινων δανείων”

Συστάσεις για την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων (ξεπούλημα), αλλά και για πολύ προσεκτικά
βήματα

αναφορικά

µισθό (λιτότητα)

με τις αποφάσεις που
και

με

τις

παρεμβάσεις

κατοικίας μέσω του “διαδόχου” του Ν.

θα

λάβει η Ελλάδα

στα

Κατσέλη

κόκκινα

δάνεια

–

Σταθάκη,

Νέα

Υόρκη

σε σχέση με τον κατώτατο
και

την

απηύθυνε

προστασία
ο

της 1ης

εκπρόσωπος της

Κοµισιόν Declan Costello.

Μιλώντας

στο

συνέδριο

της Capital Link

στη

ο

κ.

Costello

επισήμανε

ότι

οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε μία σειρά από κρίσιμα πεδία. Εφόσον η Ελλάδα
ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναπομείνασες δεσμεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες παρεμβάσεις στο
χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.

Τόνισε πως η Ελλάδα “πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές

Ο κ. Κοστέλο επισήμανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας
είναι θετική σε γενικές γραμμές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη ”μεταμνημονιακή” εποχή. Ανέφερε
επίσης ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά με
το πρωτογενές πλεόνασµα.

Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης (µιλώντας
μέσω τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν αυτό της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήμανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, ούτως ώστε να διαμορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.

Ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα Μπομπ Τραεπεσήμανε ότι το
μεγαλύτερο λάθος του Ταμείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του με τον ελληνικό λαό. Τα προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουμε πιο πολλά για να εξηγήσουμε τι
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συµβαίνει στην οικονοµία.

Ο κύριος Τρα επισήμανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικόσύστηµα δεν
έχει σχέδιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσμεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών
γίνονται με χρήματα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί
να διαµορφώνει το δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.

Οι 4 άξονες του ΟΔΔΗΧ

Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής του
Οργανισμού: την παροχή διαφάνειας, τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη διαμόρφωση μιας καμπύλης
ομολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εμπιστοσύνης απέναντι στους επενδυτές και
στους οργανισµούς αξιολόγησης.

Ανέφερε ότι το τρίτο μνημόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, με την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους.

iskra.gr

Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο
FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest
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Το ραντεβού Tσακαλώτου µε Paulson για τις τράπεζες και οι επιφυλάξεις των 23
Funds
Της Δήµητρας Καδδά
Διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και θα διατηρήσει τα πλεονάσματα έδωσε ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος από την Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Capital Link. Οι
διαβεβαιώσεις δόθηκαν και στα ξένα Funds µε τα οποία είχε κατ ιδίαν συναντήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα Funds διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την βιωσιμότητα της ανάπτυξης
και περιμένουν να δουν απτές αποδείξεις από την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει και θα εμβαθύνει τις
µεταρρυθµίσεις, αλλά και ότι δεν θα παρασυρθεί σε παροχολογία λόγω του εκλογικού κύκλου.
Ο ΥΠΟΙΚ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Paulson η οποία έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και
στην Alpha Bank. Παρείχε δεσμεύσεις για την μείωση των NPLs, παραδεχόμενος ότι αποτελούν μεγάλη
πρόκληση. Προανήγγειλε μάλιστα πρωτοβουλίες στο τραπεζικό πεδίο "αντιδρώντας" έτσι και στις
συστάσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο αλλά και του Εκπροσώπου της ΕΚΤ Φραντσέκο
Ντρούντι για πιο αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στο πεδίο των κόκκινων δανείων.
Επίσης ο ΥΠΟΙΚ από την Νέα Υόρκη προέβη σε δεσμεύσεις για τη διατήρηση των πρωτογενών
πλεονασμάτων, επιχειρηματολόγησε υπέρ της βιωσιμότητας της ανάπτυξης και προανήγγειλε πρόσθετες
παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Προανήγγειλε και
νέο δημοσιονομικό "γύρο" για την οριστικοποίηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στους
οποίους είχαν αναφερθεί και οι θεσµοί στο τελευταίο Eurogroup.
Τα 23 funds
Ειδική συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονομικών με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Σύμφωνα με το Capital Link μετείχαν
τουλάχιστο 23 Funds: Paulson &CO, Fidelity Investmnets, Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products,
Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital, Clearbridge Investments , Colt Capital, Cvc Capital Partners Advisory
, Fred Alger Management, Gagnon Securities, Gamut Capital Management, LP, Greylock Capital , Hayman, Hudson
Bay Capital, Knighthead, Lepercq, Monarch Holding, Oaktree Capital Management Lp, Serengeti, State Street Global
Advisors, TIAA, Waterwheel Capital και Weiss Asset Management.
Οι τράπεζες στο επίκεντρο
Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε μεταξύ άλλων σε άρθρο του που μοιράστηκε στο συνέδριο, ότι μία από τις "προκλήσεις"
των επόμενων μηνών είναι οι τράπεζες και η στήριξη που απαιτείται για την μείωση των NPLs. "Ορισμένες
πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν
τους στόχους τους για µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων”.
Επίσης πρόσθεσε ότι τους επόμενους μήνες, οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα επικεντρωθούν στην
"ολοκλήρωση των Μεσοπρόθεσμων Στόχων Δημοσιονομικής Πολιτικής και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου
που θα έχουν, με παράλληλη βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου κατά
τρόπο που να στηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες".
Εκτίμησε επίσης ότι μεσοπρόθεσμα οι οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα είναι θετικές, ενώ έχει
δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην ολιστική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης και σε πρόσθετες παρεμβάσεις "που θα ενισχύσουν περαιτέρω
τις προσδοκίες για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη". Επισήμανε ως τομείς προτεραιότητας "το
επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη". Πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής στρατηγικής δεν θα είναι μόνο μεγάλα επενδυτικά έργα υποδομής έντασης κεφαλαίου αλλά
"κυρίως καινοτόµα τµήµατα της οικονοµίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό".
Παράλληλα, επισήμανε ότι στόχος είναι να καλλιεργούμε και να εκμεταλλευτούμε τις πρωτοβουλίες
συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, επισημαίνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και
διευκολύνοντας τις εμπορικές ευκαιρίες. Ο δυνητικός αντίκτυπος αυτής της συνεργασίας είναι σημαντικός
και μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης να
επιταχύνει την οικονοµική ανάκαµψη, ανέφερε.
Διαβάστε ακόµη:
- Στο στόχαστρο θεσµών και αγορών ιδιωτικοποιήσεις - ν. Κατσέλη - κατώτατος µισθός
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Το ραντεβού Tσακαλώτου µε Paulson για τις τράπεζες και οι επιφυλάξεις των
ξένων Funds
Της Δήµητρας Καδδά
Διαβεβαιώσεις ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και θα διατηρήσει τα πλεονάσματα έδωσε ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος από την Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Capital Link. Οι
διαβεβαιώσεις δόθηκαν και στα ξένα Funds µε τα οποία είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα Funds διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την βιωσιμότητα της ανάπτυξης
και περιμένουν να δουν απτές αποδείξεις από την κυβέρνηση ότι θα συνεχίσει και θα εμβαθύνει τις
µεταρρυθµίσεις, αλλά και ότι δεν θα παρασυρθεί σε παροχολογία λόγω του εκλογικού κύκλου.
Ο ΥΠΟΙΚ συναντήθηκε με εκπροσώπους της Paulson η οποία έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς και
στην Alpha Bank. Παρείχε δεσμεύσεις για την μείωση των NPLs, παραδεχόμενος ότι αποτελούν μεγάλη
πρόκληση. Προανήγγειλε μάλιστα πρωτοβουλίες στο τραπεζικό πεδίο "αντιδρώντας" έτσι και στις
συστάσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο αλλά και του Εκπροσώπου της ΕΚΤ Φραντσέκο
Ντρούντι για πιο αποτελεσµατικές παρεµβάσεις στο πεδίο των κόκκινων δανείων.
Επίσης ο ΥΠΟΙΚ από την Νέα Υόρκη προέβη σε δεσμεύσεις για τη διατήρηση των πρωτογενών
πλεονασμάτων, επιχειρηματολόγησε υπέρ της βιωσιμότητας της ανάπτυξης και προανήγγειλε πρόσθετες
παρεμβάσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη. Προανήγγειλε και
νέο δημοσιονομικό "γύρο" για την οριστικοποίηση των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στους
οποίους είχαν αναφερθεί και οι θεσµοί στο τελευταίο Eurogroup.
Τα 23 funds
Ειδική συνάντηση διοργανώθηκε για τον Υπουργό Οικονομικών με Θεσμικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
μεγάλα ξένα funds με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Σύμφωνα με το Capital Link μετείχαν
τουλάχιστον 23 Funds: Paulson &CO, Fidelity Investmnets, Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products,
Bluecrest, Capstone Partners, Caspian Capital, Clearbridge Investments , Colt Capital, Cvc Capital Partners
Advisory, Fred Alger Management, Gagnon Securities, Gamut Capital Management, LP, Greylock Capital , Hayman,
Hudson Bay Capital, Knighthead, Lepercq, Monarch Holding, Oaktree Capital Management Lp, Serengeti, State Street
Global Advisors, TIAA, Waterwheel Capital και Weiss Asset Management.
Οι τράπεζες στο επίκεντρο
Ο ΥΠΟΙΚ ανέφερε μεταξύ άλλων σε άρθρο του που μοιράστηκε στο συνέδριο, ότι μία από τις "προκλήσεις"
των επόμενων μηνών είναι οι τράπεζες και η στήριξη που απαιτείται για την μείωση των NPLs. "Ορισμένες
πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να επιτυγχάνουν
τους στόχους τους για µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων”.
Επίσης πρόσθεσε ότι τους επόμενους μήνες, οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα επικεντρωθούν στην
"ολοκλήρωση των Μεσοπρόθεσμων Στόχων Δημοσιονομικής Πολιτικής και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου
που θα έχουν, με παράλληλη βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου κατά
τρόπο που να στηρίζει τόσο την ανάπτυξη όσο και τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες".
Εκτίμησε επίσης ότι μεσοπρόθεσμα οι οικονομικές προοπτικές για την Ελλάδα είναι θετικές, ενώ έχει
δημιουργηθεί μια σταθερή βάση για βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στην ολιστική
αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης και σε πρόσθετες παρεμβάσεις "που θα ενισχύσουν περαιτέρω
τις προσδοκίες για την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη". Επισήμανε ως τομείς προτεραιότητας "το
επιχειρηματικό περιβάλλον, τη δημόσια διοίκηση και τη δικαιοσύνη". Πρόσθεσε ότι στο επίκεντρο της
αναπτυξιακής στρατηγικής δεν θα είναι μόνο μεγάλα επενδυτικά έργα υποδομής έντασης κεφαλαίου αλλά
"κυρίως καινοτόµα τµήµατα της οικονοµίας µε εξαγωγικό προσανατολισµό".
Παράλληλα, επισήμανε ότι στόχος είναι να καλλιεργούμε και να εκμεταλλευτούμε τις πρωτοβουλίες
συνεργασίας μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, επισημαίνοντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και
διευκολύνοντας τις εμπορικές ευκαιρίες. Ο δυνητικός αντίκτυπος αυτής της συνεργασίας είναι σημαντικός
και μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην υποστήριξη των προσπαθειών της ελληνικής κυβέρνησης να
επιταχύνει την οικονοµική ανάκαµψη, ανέφερε.
Διαβάστε ακόµη:
- Στο στόχαστρο θεσµών και αγορών ιδιωτικοποιήσεις - ν. Κατσέλη - κατώτατος µισθός
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Όσο περισσότερα λένε τόσο λιγότερα κάνουν…

Κουβέντες πολλές, αβέρτα γιορτές, για πες µας τι κρύβεις...
Δηµήτρης Πουλικάκος

Το σεξ είναι κάτι για το οποίο όσα περισσότερα λες τόσα λιγότερα κάνεις, είχε πει κάποτε η Μπριζίτ
Μπαρντό. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις επενδύσεις.
Αν το επενδυτικό κλίμα μιας χώρας είναι ελκυστικό η διαφήμιση είναι άχρηστη καθώς οι επενδυτές το
γνωρίζουν ήδη και έχουν τρέξει να προλάβουν να πάρουν θέση.
Αν το επενδυτικό κλίμα είναι αρνητικό η διαφήμιση είναι πάλι άχρηστη, κανένας δεν ρισκάρει να θάψει
λεφτά σε κάποιο οικονοµικό "βούρκο".
"Greece is back" φώναζε πριν λίγες μέρες ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από το βήμα του
20ου Συνεδρίου "Invest in Greece" της Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη. Με τη φράση αυτή ήθελε να
τονίσει τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας.
"Είναι συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός στην ίδια εκδήλωση.
Αν κάποιος δεν είχε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα και διάβαζε μόνο τις δηλώσεις του Υπουργού
θα πίστευε πως στην Ευρώπη αυτή τη στιγµή βρυχάται κάποια βαλκανική οικονοµική τίγρης.
Η κατάσταση της χώρας ως επενδυτικός προορισμός είναι τραγική. Μετά το 2010 ο ακαθάριστος
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μετά βίας ξεπερνά τα 20 δισ. τον χρόνο όταν οι ετήσιες αποσβέσεις
υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ.
Αν κάποιος σκεφτόταν να επενδύσει στην Ελλάδα θα μελετούσε προσεκτικά την περίπτωση της
Ελντοράντο που κάθε έξι μήνες απειλεί πως θα αποχωρήσει από τη χώρα γιατί δεν βγάζει άκρη με τη
γραφειοκρατία, τις πολιτικές αγκυλώσεις της κυβέρνησης και πολύ πιθανό και τη διαφθορά η οποία
µπλοκάρει τα πάντα.
Αν κάποιος σκεφτόταν να επενδύσει στη χώρα δεν θα έδινε βάση στις πομφόλυγες του κάθε υπουργού,
αλλά στην ιστορία του "Ελληνικού", της μεγαλύτερης επένδυσης στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια
υποτίθεται.
Κάθε τρεις μήνες κάποιος από την κυβέρνηση βγαίνει και ανακοινώνει πως όπου να ‘ναι οι μπουλντόζες
ξεκινάνε. Αλλά περνάνε οι µήνες, τα χρόνια και το έργο παραµένει µπλοκαρισµένο.
Πιτσιόρλας: Θα έχουµε µπουλντόζες τον Οκτώβριο στο Ελληνικό

Καµία σοβαρότητα
Πριν λίγες μέρες ο υπουργός των οικονομικών προέβλεψε την έξοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές και
αυτό με βάση την επιτυχία των μέχρι τούδε προβλέψεων του ιδίου και της Κυβέρνησης πρόκειται μάλλον
για ιδιαίτερα δυσοίωνο µήνυµα για τις µελλοντικές εξελίξεις.
"Τι σας είχα πει, για χθες, ήσασταν όλοι εδώ, τον Ιούλιο του 2017. Τι είναι το τεστ αν είναι επιτυχία η
έξοδος στην αγορά, αν είναι µικρότερη η απόδοση µετά από 4-5 µήνες, απ’ ό,τι ήταν όταν βγήκαµε..."
Η πρόταση ειπώθηκε στο βήμα της Βουλής από τον Υπουργό των Οικονομικών κ. Τσακαλώτο στις 19
Δεκεµβρίου του 2017.
Για όσους δυσκολεύονται µε τα άπταιστα "κορακίστικα" (ο χαρακτηρισµός ανήκει στην άλλοτε συνυπουργό
του Υπουργού κα Ζωή Κωνσταντοπούλου) ερµηνεύουµε:
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"Τι σας είχα πει τον Ιούλιο του 2017. Το τεστ της εξόδου στις αγορές θα είναι επιτυχές αν το επιτόκιο 4-5
µήνες µετά την έξοδο θα είναι χαµηλότερο απ’ ό,τι πριν την έξοδο". Βλέπε: Η δήλωση του κ. Τσακαλώτου
Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου ήταν κάτω από το 4% και
σήµερα είναι πάνω από το 4%, έχοντας γράψει πρόσφατα και 4,60%.
Στην κυβέρνηση προσπαθούν να μπαλώσουν την αποτυχία μιλώντας για την ιταλική κρίση. Τούτο όμως δεν
είναι επαρκές επιχείρημα καθώς πριν δυο μήνες η Κύπρος βγήκε στις αγορές με επιτόκιο 2,4%, σχεδόν το
µισό από το σηµερινό ελληνικό.
Άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία δανείζονται για αντίστοιχες
εκδόσεις µε κάτω του 1% και 1,80%.
Είναι προφανές τι συµβαίνει στη χώρα και µε ποιους έχουµε να κάνουµε...

Του Κώστα Στούπα
capital.gr
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Μαθιός Ρήγας: Μέσα σε µια δεκαετία µια εταιρεία του 1 εκατ. δολαρίων έγινε
εταιρεία του ενός δισ. δολ. - Είµαστε πλέον ένας σηµαντικός παίκτης στην
περιοχή της Μεσογείου
Για ένα έξοχο 2018 για την εταιρεία µε σηµαντικές εγχώριες και διεθνείς επιτυχίες που καταξίωσαν τον
ρόλο της στην ενεργειακή αγορά έκανε λόγο ο Διευθύνων Σύµβουλος της Energean, Μαθιός Ρήγας
µιλώντας στο «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης που
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα, ξεχωριστή στιγµή στην δεκαετή και πλέον πορεία της εταιρείας είναι η είσοδος της στο
Χρηµατιστήριο του Λονδίνου, καθώς καταγράφηκε ως η µεγαλύτερη εδώ και τέσσερα χρόνια Δηµόσια
Εγγραφή εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Λονδίνο και την ένταξη της µετοχής στον δείκτη
FTSE250.
Επιπλέον, το υψηλόβαθµο στέλεχος της Energean υπογράµµισε πως για την ενίσχυση της αυξανόµενης
παραγωγής πετρελαίου στο κοίτασµα "Πρίνος" της Ελλάδας, η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της
στο Ισραήλ µε την ανάπτυξη υπεράκτιων κοιτασµάτων φυσικού αερίου.
«Σε λιγότερο από δύο χρόνια η Energean προχώρησε σε άντληση κεφαλαίων ύψους 2 δις. δολαρίων από τις
αγορές, επετεύχθη η λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για την ανάπτυξη των κοιτασµάτων Karish
και Tanin στο Ισραήλ, ενώ παράλληλα ξεκίνησε η κατασκευή του µοναδικού FPSO στην Ανατολική
Μεσόγειο».
Καταλήγοντας, ο κ. Ρήγας επεσήµανε πως µέσα σε δέκα χρόνια µια εταιρεία του 1 εκατ. δολαρίων έχει
εξελιχθεί σε µια εταιρεία µε κεφαλαιοποίηση ενός δις. δολαρίων και µε δραστηριότητες σε Ισραήλ, Ελλάδα
και Μοντενέγκρο. «Είµαστε ένας σηµαντικός παίκτης στην περιοχή της Μεσογείου», τόνισε χαρακτηριστικά
ο ίδιος στην οµιλία του.

http://www.ka-business.gr/
Publication date: 13/12/2018 11:53
Alexa ranking (Greece): 26573
http://www.ka-business.gr/pages/business-news/20646/organismos-diaxeirishs-dh...

Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους . Να µειώσει η Ελλάδα τον
πιστωτικό κίνδυνο.
Με µοναδική επιτυχία και συµµετοχή που ξεπέρασε τα 1,000 άτοµα, πραγµατοποιήθηκε το «20ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2018,
σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς. To ka-business.gr παρουσιάζει µερικές από τις καίριες τοποθετήσεις που έγιναν.

Το φετινό "Invest in Greece" Forum πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς
µετά από οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα
είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας
επιτύχει µια συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως
άµεση προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την
επίτευξη του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.

Ειδικότερα, στο φετινό «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» που έγινε στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης, οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι επενδυτές
ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε σε
επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

Η ...αναστάτωση στις αγορές θα συνεχιστεί και το 2019
Μεταξύ των οµιλητών ο Απόστολος Γκουτζίνης( Partner - Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP ) πρότεινε
στις ελληνικές επιχειρήσεις να κάνουν στροφή στην ποιότητα και ανέφερε ανέφερε: "Η
έντονη αστάθεια και οι δυσµενείς συνθήκες αγοράς έχουν επανέλθει και, σύµφωνα µε όλους τους
έµπειρους αναλυτές, δεν αποτελούν παροδικά φαινόµενα αλλά αναµένονται να διαρκέσουν. Παρόλο που η
αγορά µετοχικών κεφαλαίων και οµολόγων εξακολουθεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου ευκαιρίες,
παραµένει εκλεκτική µε το κόστος κεφαλαίου παράλληλα να αυξάνεται. Το καθεστώς επωφελών συνθηκών
αγοράς των τελευταίων ετών µετά την οικονοµική κρίση έχει πλέον παρέλθει. Οι αγορές είναι µεν ανοιχτές
αλλά όχι για όλους και αναµφίβολα όχι ανέξοδα. Υπό τις νέες αυτές συνθήκες, θα υπάρξει δυνατότητα για
τις ελληνικές εταιρίες να χρηµατοδοτήσουν τις δραστηριότητές τους και να αναχρηµατοδοτήσουν τα
χρέη τους. Ωστόσο, αναµένεται να σηµειωθεί, εντονότερα από κάθε άλλη φορά, µεταστροφή προς την
ποιότητα, προς ισχυρές οµάδες διοίκησης και υγιή επιχειρηµατικά σχέδια.

Ο κ. Giulio Baratta, Head of IG Finance, Debt Capital Markets EMEA - BNP Paribas, αναλύοντας τις
µακροοικονοµικές εξελίξεις στο επενδυτικό περιβάλλον, ανέφερε πως οι διαταραχές και προκλήσεις θα
συνεχιστούν και στο επόµενο έτος. Παρά την αστάθεια και την αναστροφή των υφιστάµενων τάσεων. Ο κ.
Baratta υποστήριξε πως «η αγορά εξακολουθεί να είναι λειτουργική, αλλά οι επενδυτές έχουν γίνει
σταδιακά πιο επιλεκτικοί, καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται και η δραστηριότητα έχει κάπως
ανησυχητικά πέσει προς τα κάτω».

Αναµένοντας τα ελληνικά Οµόλογα

Ο κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking - Eurobank
Ergasias S.A., τόνισε: "Τα Οµόλογα του Ελληνικού Δηµοσίου εµφάνισαν σηµαντική διακύµανση κατά τη
διάρκεια του έτους, επιδεικνύοντας µεγάλη συσχέτιση µε την αποδυνάµωση των αναδυόµενων αγορών.
Παρά την έξοδο της Ελλάδας από το οικονοµικό πρόγραµµα τον Αύγουστο, οι συνθήκες της αγοράς δεν
επέτρεψαν την έκδοση οµολόγου, η οποία αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 2019 και κρίνεται
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απαραίτητη ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη των αγορών στα κρατικά οµόλογα.

Ωστόσο όπως υποστήριξε ο κ. Βασίλειος Κώτσηρας,( Head of Funding Solution & Structure Finance National Bank of Greece), "η απόδοση των ελληνικών καλυµµένων οµολογιών ήταν από τις καλύτερες στην
αγορά των ευρωοµολόγων το 2018. Ενισχύθηκε ιδιαίτερα από τις αναβαθµίσεις της πιστοληπτικής τους
διαβάθµισης που οδήγησε στο Investment Grade για πρώτη φορά µετά το 2011. Αυτή η εξέλιξη εξυπηρετεί
τους στόχους µας να αναπτύξουµε περαιτέρω τις σχέσεις µας µε µακροπρόθεσµους επενδυτές

Διαφάνεια, διάλογος, µείωση του πιστωτικού κινδύνου. Οι επισηµάνσεις του Ο.Δ.ΔΗ.Χ

Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Ο.Δ.ΔΗ.Χ, τόνισε: "Μετά την ολοκλήρωση
του τρίτου προγράµµατος δηµοσιονοµικής προσαρµογής τον Αύγουστο 2018, προκύπτουν νέες προκλήσεις
που σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των µελλοντικών µικτών χρηµατοδοτικών αναγκών του Ελληνικού
Δηµοσίου καθώς και µε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου δηµοσίου χρέους. Ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει τους
ακόλουθους βασικούς στόχους αναφορικά µε τη µελλοντική στρατηγική διαχείρισης δηµοσίου χρέους:
Η πολιτική δανεισµού του ΟΔΔΗΧ βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Μεγάλη συµµετοχή

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο«20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum συµµετείχαν οι
εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί
επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, πέντε (5) Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι
τέσσερις (4) Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο.

Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
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Το ακριβό κρασί ήταν ξίδι!
Αναρτήθηκε από Kilkis24 on Πέµπτη, 13 Δεκέµβριος, 2018 · Σχολιάστε
Νέο κρούσμα αυτοκριτικής από έναν πρώην για όσα δεινά έφεραν τα μνημόνια στην Ελλάδα. Εκρήξεις
αναδροµικής διαύγειας. Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα ο πρώην αντιπρόσωπος
του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μπομπ Τρα, κατέγραψε ως το μεγαλύτερο λάθος του Ταμείου τη «φτωχή»
επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
«Τα προγράμματα προσαρμογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουμε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία».
Τι µας είπε ο κ. Τρα; Οτι το Ταµείο, αλλά να υποθέσω και οι υπόλοιποι δανειστές δεν «επικοινώνησαν» καλά
τη θηλιά που φόρεσαν στον ελληνικό λαό.
Θα διαφωνήσω. Μια χαρά τα πήγαν. Και τι δεν έκαναν για να περάσει η θεωρία της συλλογικής ευθύνης:
Μας κατηγόρησαν ότι μαγειρεύαμε τα στοιχεία για να ξεγελάσουμε τους εταίρους. Σωστό. Το ερώτημα
είναι τι ακριβώς έκαναν τα υψηλόβαθμα στελέχη τους που ήταν επιφορτισμένα με το καθήκον να
παρακολουθούν την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Τους πιάσαμε Κώτσους; Μήπως έκαναν σκοπίμως τα
στραβά μάτια για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα; Δεν θυμάμαι να τιμωρήθηκε κάποιο εξ αυτών
τουλάχιστον για αµέλεια.
Μας είπαν τεμπέληδες, χαραμοφάηδες με ροπή στον τρυφηλό βίο (σεξ, ποτά, διακοπές) και στον
τρισκατάρατο λαϊκισμό και μας κατηγορούσαν για αγνωμοσύνη επειδή, αντί να τους ευχαριστούμε
γονυπετείς και με δάκρυα στα μάτια για το ευρύχωρο σωσίβιο που μας πέταξαν, εμείς με απύθμενο
θράσος διαµαρτυρόµασταν και προσπαθούσαµε να τους τραβήξουµε στον βυθό.
Οργάνωσαν μεθοδικά εκστρατείες για να μας πείσουν ότι φταίμε όλοι το ίδιο για τη χρεοκοπία της χώρας:
και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι μισθωτοί που δεν μπορούσαν να φοροδιαφύγουν και όσοι πάρκαραν
τα λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους, και οι τίμιοι και οι διαπλεκόμενοι, και οι νόμιμοι και οι
διεφθαρµένοι.
Απέρριπταν μετά βδελυγμίας τις κριτικές ότι νοιάστηκαν για τη διάσωση των γερμανικών και γαλλικών
τραπεζών και όταν ο υπάλληλός τους Γερούν Ντάισελμπλουμ το παραδέχτηκε δημοσίως (ύστερα από τρία
χρόνια και αφού είχε φύγει από τη θέση του) έκαναν την πάπια.
Εμπαιναν σαν κατακτητές στα υπουργεία, συμπεριφέρονταν στους εκλεγμένους -αυτοί οι διορισμένοι- με
ιταμό ύφος και κουνούσαν το δάχτυλο στους ιθαγενείς γιατί δεν έδειχναν μεγάλο ζήλο στην υλοποίηση
των µεταρρυθµίσεων (κακοποιήθηκε βάναυσα η συγκεκριµένη λέξη).
Μας είπαν ότι η ψήφος μας δεν έχει καμιά σημασία γιατί αυτοί αποφασίζουν για λογαριασμό μας επειδή
ξέρουν ποιο είναι το καλό μας. Ευτυχώς δεν απαγόρευσαν τις κάλπες ως περιττή πολυτέλεια. Τους είμαστε
υπόχρεοι!
Μας γάνωναν τα αυτιά ότι οι συμφωνίες είναι ιερές και οφείλουμε να τις εφαρμόζουμε με θρησκευτική
ευλάβεια και αντέκρουαν με δυσφορία κάθε δειλή παρατήρηση ότι και άλλες χώρες παραβιάζουν τις
συµφωνίες αλλά δεν τιµωρούνται.
Αναγνώρισαν το λάθος τους με τον διαβόητο πολλαπλασιαστή (ο εμπνευστής του το ομολόγησε μετά τη
λήξη της θητείας του), ωστόσο δεν προχώρησαν σε καµία διόρθωση των συνεπειών που προκάλεσε.
Το συμπέρασμα είναι ότι για το σκάρτο προϊόν που μας ανάγκασαν να αγοράσουμε, η… επικοινωνία τους
ήταν µια χαρά. Μας το πούλησαν για ακριβό κρασί, ενώ ήταν ξίδι.
Ανάγωγα
Δεν ξέρω αν διαβάσατε το μανιφέστο Ευρωπαίων οικονομολόγων (ανάμεσά τους ο Πικετί) και πολιτικών.
Θα φρίξετε. Οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους.
Προτείνουν τέσσερις πανευρωπαϊκούς φόρους: στα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων (αν είναι δυνατόν),
στα µεγάλα εισοδήµατα (ντροπή), στους κατόχους µεγάλης περιουσίας (έλεος) και στις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα (αίσχος).
Γιατί αυτή η λαίλαπα φόρων εναντίον της τάξης που είναι ο πυλώνας των κοινωνιών; Για να μειωθούν οι
ανισότητες, λένε οι αθεόφοβοι.
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Ο λαϊκισµός χτυπάει κόκκινο. Σε λίγο θα ζητήσουν και γκιλοτίνες.
Άρθρο στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Filed under ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ · Tagged with
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street

Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά
«χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.

H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.

Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.

Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

https://www.energypress.gr/
Publication date: 13/12/2018 11:20
Alexa ranking (Greece): 1125
https://energypress.gr/news/konida-cfo-dei-ston-pyrina-toy-ependytikoy-shedioy-ti...

Α. Κονίδα (CFO-ΔΕΗ): Στον πυρήνα του επενδυτικού σχεδίου της ΔΕΗ οι ΑΠΕ για
την επόµενη δεκαετία - 2 GW µέχρι το 2030
Στρατηγική θέση στο επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ κατέχουν οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε στόχο
ανάπτυξης 2 GW έως το 2030, εκ των οποίων τα 600 MW µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου 700 εκατ.
ευρώ µέσα στα επόµενα πέντε χρόνια, όπως υπογράµµισε η κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, CFO της ΔΕΗ,
µιλώντας στο «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης που
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου.
Αναλυτικότερα, σηµείωσε ότι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο του
στρατηγικού σχεδίου της ΔΕΗ για την επόµενη δεκαετία, γεγονός που θα οδηγήσει σε σηµαντική µείωση
των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα. "Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και
ιδιαίτερα η αιολική και η ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας
ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες. Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο
τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση από την ελληνική κυβέρνηση", ανέφερε χαρακτηριστικά το υψηλόβαθµο
στέλεχος της ΔΕΗ.
Στόχος της Επιχείρησης είναι να αναπτύξει έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα 600
MW µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια. Επίσης, η CFO της ΔΕΗ
έκανε σαφές πως στα σχέδια της ΔΕΗ είναι η συµµετοχή της Επιχείρησης σε κοινοπραξίες µε διεθνείς
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΑΠΕ, προς εξυπηρέτηση του επενδυτικού πλάνου σε
ΑΠΕ.
Πρόσθεσε ακόµη, πως "οι κυριότερες τεχνολογίες θα είναι η αιολική και η ηλιακή, αξιοποιώντας επίσης το
πλεονέκτηµά µας ότι έχουµε διαθέσιµες εκτάσεις σε περιοχές ορυχείων των οποίων τα κοιτάσµατα έχουν
εξαντληθεί. Τα υφιστάµενα υπό ανάπτυξη έργα έχουν συνολική ισχύ περίπου 100 MW. Παράλληλα θα
συνεχίσουµε να συµµετέχουµε ενεργά στις δηµοπρασίες για απόκτηση νέων συµβάσεων αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας (PPA)".
Τέλος, τόνισε πως οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε συνδυασµό µε τις προγραµµατισµένες αποσύρσεις µονάδων
καθώς και την πώληση των θυγατρικών λιγνίτη θα οδηγήσουν σε δραστική µείωση κατά περίπου 57% των
εκποµπών CO2 µέχρι το 2022, µειώνοντας σηµαντικά τον συντελεστή εκποµπών CO2 της
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.

https://www.msn.com/el-gr/
Publication date: 13/12/2018 11:17
Alexa ranking (Greece): 71
https://www.msn.com/el-gr/money/economy/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%af%cf%...

Αντίστροφη µέτρηση για την έξοδο στις αγορές - Όσα άκουσε και είπε ο
Τσακαλώτος στην Νέα Υόρκη
Τάσος Δασόπουλος
© Παρέχεται από: 24 Media Digital S.A.
Υψηλές αποδόσεις χαµηλό ρίσκο δηµοσιονοµική σταθερότητα και µια χώρα που πέρασε την κρίση της και
επανέρχεται στις αγορές.
Με αυτά τα "εφόδια" εµφανίστηκε στην Νέα Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών κ Ευκλείδης Τσακαλώτος και
οι επιτελείς στις αµερικανικές επενδυτικές εταιρίες που έσπευσαν να το ακούσουν στο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link.
O υπουργός οικονοµικών µίλησε για συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε κοινωνική συνοχή ώστε να
συµµετέχει και η κοινωνία στην ανάκαµψη της οικονοµίας.
Θύµισε τον καθαρό διάδροµο τουλάχιστον δέκα ετών στην οικονοµία που εγγυάται η λύση για την
ελάφρυνση του χρέους που έδωσαν οι επίσηµοι δανειστές της Ελλάδας τον περασµένο Ιούνιο. Με την λύση
αυτή η Ελλάδα θα έχει τις χαµηλότερες χρηµατοδοτικές ανάγκες ανάµεσα στα κράτη µέλη της
Ευρωζώνης ενώ τα 2/3 του χρέους της βρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια που παρέχει ο ESM και
περίπου 1/3 του χρέους της (96,4 δισ. ευρώ δάνεια του EFSF) πήραν αναβολή σε ότι αφορά την έναρξη
πληρωµής τους για δέκα χρόνια.
Το κέρδος το υψηλών αποδόσεων δεν αναφέρθηκε µεν αλλά προκύπτει ως αυτονόητο µε δεδοµένο ότι οι
αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων είναι ακόµη αρκετά υψηλότερες από το µέσο όρο της Ευρωζώνης
λόγω της χαµηλής - ακόµη πιστοληπτικής διαβάθµισης της Ελλάδας από τους µεγάλους οίκους
αξιολόγησης αλλά και της µη συµµετοχής - λόγω της κρίσης - στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ το οποίο όµως τελειώνει σε λίγες µέρες.
Τόνισε επίσης ως υπουργός οικονοµικών ότι η Ελλάδα επανήλθε και σκοπεύει να παραµείνει σε ένα
σταθερό δηµοσιονοµικό µονοπάτι αφήνοντας οριστικά πίσω τα λάθη του παρελθόντος που µας οδήγησαν
στην κρίση.
Μέρος αυτής «κανονικότητας» θα είναι και ένα ολοκληρωµένο, µετά από χρόνια απουσίας, ετήσιο
δανειακό πρόγραµµα του ελληνικού δηµοσίου για το 2019 το οποίο θα επαναφέρει µια πλήρη καµπύλη
επιτοκίων για όλες τις διάρκειες δανεισµού. Πρόσθετη εξασφάλιση για την Ελλάδα και το δανειακό της
πρόγραµµα θα είναι και το µαξιλάρι των 24 δις που έχει διαθέσιµο µετά το πρόγραµµα η Ελλάδα που θα
λειτουργήσει ως αµορτισέρ απόσβεσης των πιέσεων στα επιτόκια των νέων εκδόσεων από τις αγορές.

Καυτό θέµα οι τράπεζες
Όλοι έδειχναν να προσέχουν τον υπουργό αλλά κάποιοι περίµεναν να ακούσουν τι θα πει ο έλληνας
υπουργός για το κρίσιµο θέµα της εξυγίανσης των τραπεζών. Ανάµεσα στους ακροατές βρίσκονταν
εκπρόσωποι της Paulson Holdings που έχει επενδύσει (και έχει χάσει) στην Τράπεζα Πειραιώς και την Αlpha
Bank Με προσοχή άκουγαν οίκοι όπως η Fidelity που µέσω των θυγατρικών της (Fidelity European Fund
Fidelity Internanional Fidelity Investmnets) και η Monarch που επενδύουν σταθερά στην ελληνική κεφαλαιαγορά
και ανησυχούν για τις επενδύσεις τους λόγω της νευρικότητας των τελευταίων µηνών.
Ο κ. Τσακαλώτος καθησύχασε ότι βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τους επίσηµους δανειστές
µας αλλά και µε τις εποπτικές αρχές του τραπεζικού χώρου στην ΕΕ ( EKT και SSM ) για ένα συνολικό
σχέδιο που θα υλοποιηθεί µόλις πάρει και τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε να βελτιωθεί αυτόµατα η εικόνα
τους υψηλού ποσοστού των κόκκινων δανείων τους που γεννά ανησυχίες και για την κερδοφορία τους
αλλά και την δυνατότητα χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας . Το σχέδιο θα οριστικοποιηθεί την
άνοιξη και θα µπεί σε εφαρµογή άµεσα ώστε να εκµηδενίσει την ανάγκη άντλησης νέων κεφαλαίων από
την τράπεζες λόγω των µαζικών εκκαθαρίσεων κόκκινων δανείων.
Παρόντες στην οµιλία - παρουσίαση του κ. Τσακαλώτου ήταν εκπρόσωποι ήταν από πολλά άλλα
επενδυτικές εταιρίες όπως η Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products η Bluecrest η Capstone
Partners η Caspian Capital η Clearbridge Investments , η Colt Capital ,η Cvc Capital Partners Advisory , η Fred Alger
Management , η Gagnon Securities ,η Gamut Capital Management, L.P. η Greylock Capital , η Hayman , η Hudson
Bay Capital ,η Knighthead , η Lepercq ,η Oaktree Capital Management, Lp η Serengeti η State Street Global
Advisors η Tiaa η Waterwheel Capital και η Weiss Asset Management.
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Αλεξόπουλος: Τα ΕΛΠΕ είναι σε θέση να απαντήσουν στις προκλήσεις της
ενεργειακής αγοράς - Εξελισσόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα
προϊόντων πετρελαίου
Την στρατηγική των ΕΛΠΕ απέναντι στις νέες προκλήσεις που διαµορφώνονται στην ενεργειακή αγορά
τόσο σε ελληνικό όσο και και σε διεθνές επίπεδο, ανέπτυξε ο κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, General Manager
Group Strategic Planning & New Activities – Executive Member of the BoD της εταιρείας, µιλώντας στο «20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης που πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου.
Συγκεκριµένα τόνισε ότι οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις
όπως µειούµενη ζήτηση, συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες µε χαµηλό κόστος
συµµόρφωσης και την µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα.
Πρόσθεσε ότι "Έχοντας ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας µε όφελος 400 εκατ. ετησίως, τα Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις
προκλήσεις. Αξιοποιούµε τα υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο
τοποθεσία τους και αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου.
Υλοποιούµε έργα ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού, επενδύουµε στην έρευνα
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και επεκτείνουµε τις δραστηριότητες
διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων".
Να σηµειωθεί ακόµη ότι το φετινό “Invest in Greece” Forum πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη
χρονική συγκυρία, καθώς µετά από οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής
προσαρµογής, η Ελλάδα είναι έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων
µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους, όπως
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση των διοργανωτών.
Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η
οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας
ανάπτυξης.
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«Ψήνεται» έξοδος στις αγορές
Έχοντας ως «εφόδια» το δηµοσιονοµικό υπερπλεόνασµα, το θετικό κλίµα στην οικονοµία, αλλά και τις
υψηλές αποδόσεις που προσφέρει σε επίδοξους επενδυτές, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιχείρησε στη Νέα
Υόρκη να προσελκύσει τα βλέµµατα της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, στο συνέδριο της Capital Link. Ο
υπουργός Οικονοµικών επιστρέφει στην Αθήνα ικανοποιηµένος από το «σαφάρι» επενδυτών στο οποίο
επιδόθηκε, καθώς φαίνεται ότι διαπίστωσε πως πολλοί τείνουν πλέον ευήκοα ώτα προς την ελληνική
οικονοµία και «βλέπουν» στη Ελλάδα µία υψηλής απόδοσης ευκαιρία. Μάλιστα, συνοµιλητές του Neo στο
υπουργείο Οικονοµικών αλλά και στο τραπεζικό σύστηµα επιµένουν πως η έξοδος της χώρας στις αγορές
ήδη «ψήνεται», προκειµένου να ακυρωθεί και το τελευταίο επιχείρηµα πως η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε
συνθήκες κανονικότητας.
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Τ. Παππάς: Ο… λαϊκισµός χτυπάει κόκκινο

Γράφει ο Τάσος Παππάς
Πηγή: efsyn.gr
Νέο κρούσµα αυτοκριτικής από έναν πρώην για όσα δεινά έφεραν τα µνηµόνια στην Ελλάδα. Εκρήξεις
αναδροµικής διαύγειας. Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα ο πρώην αντιπρόσωπος
του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου τη «φτωχή»
επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία».
Τι µας είπε ο κ. Τρα; Οτι το Ταµείο, αλλά να υποθέσω και οι υπόλοιποι δανειστές δεν «επικοινώνησαν» καλά
τη θηλιά που φόρεσαν στον ελληνικό λαό.
Θα διαφωνήσω. Μια χαρά τα πήγαν. Και τι δεν έκαναν για να περάσει η θεωρία της συλλογικής ευθύνης:
Μας κατηγόρησαν ότι µαγειρεύαµε τα στοιχεία για να ξεγελάσουµε τους εταίρους. Σωστό. Το
ερώτηµα είναι τι ακριβώς έκαναν τα υψηλόβαθµα στελέχη τους που ήταν επιφορτισµένα µε το
καθήκον να παρακολουθούν την πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Τους πιάσαµε Κώτσους; Μήπως
έκαναν σκοπίµως τα στραβά µάτια για να εξυπηρετήσουν συµφέροντα; Δεν θυµάµαι να τιµωρήθηκε
κάποιο εξ αυτών τουλάχιστον για αµέλεια.
Μας είπαν τεµπέληδες, χαραµοφάηδες µε ροπή στον τρυφηλό βίο (σεξ, ποτά, διακοπές) και στον
τρισκατάρατο λαϊκισµό και µας κατηγορούσαν για αγνωµοσύνη επειδή, αντί να τους ευχαριστούµε
γονυπετείς και µε δάκρυα στα µάτια για το ευρύχωρο σωσίβιο που µας πέταξαν, εµείς µε απύθµενο
θράσος διαµαρτυρόµασταν και προσπαθούσαµε να τους τραβήξουµε στον βυθό.
Οργάνωσαν µεθοδικά εκστρατείες για να µας πείσουν ότι φταίµε όλοι το ίδιο για τη χρεοκοπία της
χώρας: και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι µισθωτοί που δεν µπορούσαν να φοροδιαφύγουν και
όσοι πάρκαραν τα λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους, και οι τίµιοι και οι διαπλεκόµενοι, και
οι νόµιµοι και οι διεφθαρµένοι.
Απέρριπταν µετά βδελυγµίας τις κριτικές ότι νοιάστηκαν για τη διάσωση των γερµανικών και
γαλλικών τραπεζών και όταν ο υπάλληλός τους Γερούν Ντάισελµπλουµ το παραδέχτηκε δηµοσίως
(ύστερα από τρία χρόνια και αφού είχε φύγει από τη θέση του) έκαναν την πάπια.
Εµπαιναν σαν κατακτητές στα υπουργεία, συµπεριφέρονταν στους εκλεγµένους -αυτοί οι
διορισµένοι- µε ιταµό ύφος και κουνούσαν το δάχτυλο στους ιθαγενείς γιατί δεν έδειχναν µεγάλο
ζήλο στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων (κακοποιήθηκε βάναυσα η συγκεκριµένη λέξη).
Μας είπαν ότι η ψήφος µας δεν έχει καµιά σηµασία γιατί αυτοί αποφασίζουν για λογαριασµό µας
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Μας είπαν ότι η ψήφος µας δεν έχει καµιά σηµασία γιατί αυτοί αποφασίζουν για λογαριασµό µας
επειδή ξέρουν ποιο είναι το καλό µας. Ευτυχώς δεν απαγόρευσαν τις κάλπες ως περιττή πολυτέλεια.
Τους είµαστε υπόχρεοι!
Μας γάνωναν τα αυτιά ότι οι συµφωνίες είναι ιερές και οφείλουµε να τις εφαρµόζουµε µε
θρησκευτική ευλάβεια και αντέκρουαν µε δυσφορία κάθε δειλή παρατήρηση ότι και άλλες χώρες
παραβιάζουν τις συµφωνίες αλλά δεν τιµωρούνται.
Αναγνώρισαν το λάθος τους µε τον διαβόητο πολλαπλασιαστή (ο εµπνευστής του το οµολόγησε µετά
τη λήξη της θητείας του), ωστόσο δεν προχώρησαν σε καµία διόρθωση των συνεπειών που
προκάλεσε.
Το συµπέρασµα είναι ότι για το σκάρτο προϊόν που µας ανάγκασαν να αγοράσουµε, η… επικοινωνία τους
ήταν µια χαρά. Μας το πούλησαν για ακριβό κρασί, ενώ ήταν ξίδι.
Ανάγωγα
Δεν ξέρω αν διαβάσατε το µανιφέστο Ευρωπαίων οικονοµολόγων (ανάµεσά τους ο Πικετί) και πολιτικών.
Θα φρίξετε. Οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους.
Προτείνουν τέσσερις πανευρωπαϊκούς φόρους: στα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων (αν είναι δυνατόν),
στα µεγάλα εισοδήµατα (ντροπή), στους κατόχους µεγάλης περιουσίας (έλεος) και στις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα (αίσχος).
Γιατί αυτή η λαίλαπα φόρων εναντίον της τάξης που είναι ο πυλώνας των κοινωνιών; Για να µειωθούν οι
ανισότητες, λένε οι αθεόφοβοι.
Ο λαϊκισµός χτυπάει κόκκινο. Σε λίγο θα ζητήσουν και γκιλοτίνες.
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20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum

Με μοναδική επιτυχία και συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1,000 άτομα, πραγματοποιήθηκε το «20ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum» στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018,
σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες και
οργανισµούς.
“Current State & Outlook of the Greek & the European Economy”
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Kονίδα - CFO ΔΕΗ στο Capital Link Forum: Επενδύσεις 600 MW στις AΠΕ µέχρι τo
2022 µε 700 εκατ και µείωση των CO2 κατά 57%

Εμπροσθοβαρές το πρόγραμμα της ΔΕΗ για την στροφή στις
Ανανεώσιµες - Παρουσίες ειδικού βάρους στο Συνέδριο
Σημαντικές ανακοινώσεις έγιναν στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη από την κα Αλεξάνδρα Κονίδα, CFO της
ΔΕΗ για την στροφή της επιχείρησης στις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.
H κα Κονίδα τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο του στρατηγικού µας σχεδίου για
την επόμενη δεκαετία που οδηγεί σε σημαντική μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.
Πιστεύουμε ότι οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και
ιδιαίτερα η αιολική και η ηλιακή, θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα
επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Αυτό είναι επίσης εμφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο
τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος μας είναι να αναπτύξουμε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2
GW, εκ των οποίων τα 600 MW μέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου €
700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
Για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων, θα
εξετάζαμε επίσης τη συμμετοχή μας σε κοινοπραξίες με διεθνείς
εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΑΠΕ.
Οι κυριότερες τεχνολογίες θα είναι η αιολική και η ηλιακή,
αξιοποιώντας επίσης το πλεονέκτημά μας ότι έχουμε διαθέσιμες εκτάσεις
σε περιοχές ορυχείων των οποίων τα κοιτάσµατα έχουν εξαντληθεί.
Τα υφιστάμενα υπό ανάπτυξη έργα έχουν συνολική ισχύ περίπου 100 MW.
Παράλληλα θα συνεχίσουμε να συμμετέχουμε ενεργά στις δημοπρασίες
για απόκτηση νέων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPA).Οι
επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τις προγραμματισμένες
αποσύρσεις μονάδων καθώς και την πώληση των θυγατρικών
λιγνίτη θα οδηγήσουν σε δραστική μείωση κατά περίπου 57% των
εκπομπών CO2 μέχρι το 2022, μειώνοντας σημαντικά τον συντελεστή
εκποµπών CO2 της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.”
Τα στοιχεία αυτά είναι σημαντικά κάτα πρώτον γιατί δίνουν για
πρώτη φορά τον χρόνο ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ στις
ΑΠΕ και κατά δεύτερον τον στόχο δραστικής μείωσης των εκπομπών
CO2 που είναι από τα προβληµατικά σηµεία του Οµίλου.
Στο πάνελ Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη μεταξύ άλλων συμμετείχε ο κ.
Arnaud Jossien, Managing Director – Corporate Finance - BNP Paribas o
οποίος παρατήρησε πως η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερη
κινητικότητα στην αγορά της ενέργειας τα τελευταία χρόνια και
πλέον βρίσκεται πιο κοντά στη φιλοδοξία της να εξελιχθεί σε έναν
περιφερειακό ενεργειακό κόμβο. «Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας μεγάλος
αριθμός σημαντικών έργων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη
προχωρήσει και έχουν εγκριθεί. Αυτό κάνει τη διαφορά με τα
προηγούμενα χρόνια. Αλλά εκτός από τα διεθνή έργα, έχουμε δει
μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιούνται στην εγχώρια αγορά στην
Ελλάδα: η αγορά ανοίγει και υπάρχει απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας... Έτσι, όλα αυτά κάνουν ένα εντελώς διαφορετικό
περιβάλλον που δεν υπήρχε ούτε ένα ή δύο χρόνια πριν», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
To πάνελ συντόνισε η Virginia Murray, Partner - Watson Farley & Williams
που τόνισε την σημασία της επένδυσης της Gastrade στο FSRU της
Αλεξανδρούπολης αλλά και των ενεργειακών διασυνδέσεων των
νησιών.
Παράλληλα ο κ. Amos Hochstein, Senior Vice President – Tellurian Inc., ως
μέλος της διακυβέρνησης Ομπάμα με εξειδίκευση στα ενεργειακά
θέματα υποστήριξε πως η τότε αμερικανική κυβέρνηση επένδυσε
πολύ χρόνο στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
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πολύ χρόνο στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ
Μεσογείου πιστεύοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα προωθούσε τον
στρατηγικό
στόχο
της
περιφερειακής
συνεργασίας
και
σταθερότητας.Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θεωρούσαν τις
ενεργειακές εξελίξεις αποτελούν ευκαιρία για την ενίσχυση της
ελληνικής οικονομίας μέσω επενδύσεων αλλά και την εμβάθυνση της
συνεργασίας με γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος.
Εκτιμώντας ότι η Ελλάδα μπορεί να αποκτήσει μια πολύτιμη θέση στην
ενεργειακή σκακιέρα, ο κ. Hochstein υποστήριξε πως μια σειρά από
πρότζεκτ έρχονται τώρα σε κρίσιμη καμπή, δίνοντας την ευκαιρία στην
Ελλάδα να εξελιχθεί σε μια κεντρική χώρα υποδοχής και διοχέτευσης
των διάφορων ειδών φυσικού αερίου στην περιοχή.
Το συνέδριο έλαβε χώρα την Δευτέρα 10/12/2018.
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Τσακαλώτος προς επενδυτές: Συναρπαστικοί καιροί στην Ελλάδα. Ελάτε!

“Συναρπαστικές” χαρακτήρισε τις δυνατότητες επενδύσεων σε µια Ελλάδα όπου
διασφαλίζεται η πλήρης ασυδοσία του κεφαλαίου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στη
Νέα Υόρκη, από το βήµα του 20ου Συνεδρίου «Invest in Greece» της Capital Link Forums.
Συγκεκριµένα, ο υπουργός Οικονοµικών εστίασε στη δηµοσιονοµική και µεταρρυθµιστική εξέλιξη στην
Ελλάδα, που δηµιουργεί, όπως είπε, καλύτερες συνθήκες για κερδοφόρες επενδύσεις. «Είναι
συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Τσακαλώτος εξήγγειλε τη λήξη του νόµου Κατσέλη, στις 31 Δεκεµβρίου, λέγοντας πως αναζητείται
µια «ισορροπία» που θα προστατεύει τάχα την κύρια λαϊκή κατοικία, «χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές».
Η οµιλία του υπουργού Οικονοµικών ήταν ένας ύµνος στις αντιλαϊκές «µεταρρυθµίσεις» τις οποίες
φρόντισε να προπαγανδίσει µε διάφορα ευφυολογήµατα, ενώ έδωσε έµφαση στη «µεγάλη πρόοδο» που
έχει σηµειωθεί στη µείωση των “κόκκινων δανείων”. Κάτι που πρωτίστως ικανοποιεί το τραπεζικό
κεφάλαιο εντός και εκτός Ελλάδας.
Επίσης, αναφέρθηκε στο στόχο της µείωσης της φορολογίας, τον οποίο η κυβέρνηση συνδέει µε την
προσέλκυση «επενδύσεων» και τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας.
«Έτσι και αλλιώς ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ
σκεφτόµουν το φόρο εισοδήµατος», σηµείωσε. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής αναδιανοµής της
φτώχειας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο να «βρεθεί επιπλέον ποσό» από τον «δηµοσιονοµικό χώρο» για
να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης.
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Αντίστροφη µέτρηση για την έξοδο στις αγορές – Όσα άκουσε και είπε ο
Τσακαλώτος στην Νέα Υόρκη

0
ShareTweet
SHARES
Υψηλές αποδόσεις χαµηλό ρίσκο δηµοσιονοµική σταθερότητα και µια χώρα που πέρασε την κρίση της και
επανέρχεται στις αγορές.
Με αυτά τα “εφόδια” εµφανίστηκε στην Νέα Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών κ Ευκλείδης Τσακαλώτος και οι
επιτελείς στις αµερικανικές επενδυτικές εταιρίες που έσπευσαν να το ακούσουν στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link.
O υπουργός οικονοµικών µίλησε για συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε κοινωνική συνοχή ώστε να
συµµετέχει και η κοινωνία στην ανάκαµψη της οικονοµίας.
Θύµισε τον καθαρό διάδροµο τουλάχιστον δέκα ετών στην οικονοµία που εγγυάται η λύση για την
ελάφρυνση του χρέους που έδωσαν οι επίσηµοι δανειστές της Ελλάδας τον περασµένο Ιούνιο. Με την λύση
αυτή η Ελλάδα θα έχει τις χαµηλότερες χρηµατοδοτικές ανάγκες ανάµεσα στα κράτη µέλη της
Ευρωζώνης ενώ τα 2/3 του χρέους της βρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια που παρέχει ο ESM και
περίπου 1/3 του χρέους της (96,4 δισ. ευρώ δάνεια του EFSF) πήραν αναβολή σε ότι αφορά την έναρξη
πληρωµής τους για δέκα χρόνια.
Το κέρδος το υψηλών αποδόσεων δεν αναφέρθηκε µεν αλλά προκύπτει ως αυτονόητο µε δεδοµένο ότι οι
αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων είναι ακόµη αρκετά υψηλότερες από το µέσο όρο της Ευρωζώνης
λόγω της χαµηλής – ακόµη πιστοληπτικής διαβάθµισης της Ελλάδας από τους µεγάλους οίκους
αξιολόγησης αλλά και της µη συµµετοχής – λόγω της κρίσης – στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ το οποίο όµως τελειώνει σε λίγες µέρες.
Τόνισε επίσης ως υπουργός οικονοµικών ότι η Ελλάδα επανήλθε και σκοπεύει να παραµείνει σε ένα
σταθερό δηµοσιονοµικό µονοπάτι αφήνοντας οριστικά πίσω τα λάθη του παρελθόντος που µας οδήγησαν
στην κρίση.
Μέρος αυτής «κανονικότητας» θα είναι και ένα ολοκληρωµένο, µετά από χρόνια απουσίας, ετήσιο
δανειακό πρόγραµµα του ελληνικού δηµοσίου για το 2019 το οποίο θα επαναφέρει µια πλήρη καµπύλη
επιτοκίων για όλες τις διάρκειες δανεισµού. Πρόσθετη εξασφάλιση για την Ελλάδα και το δανειακό της
πρόγραµµα θα είναι και το µαξιλάρι των 24 δις που έχει διαθέσιµο µετά το πρόγραµµα η Ελλάδα που θα
λειτουργήσει ως αµορτισέρ απόσβεσης των πιέσεων στα επιτόκια των νέων εκδόσεων από τις αγορές.
Καυτό θέµα οι τράπεζες
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Όλοι έδειχναν να προσέχουν τον υπουργό αλλά κάποιοι περίµεναν να ακούσουν τι θα πει ο έλληνας
υπουργός για το κρίσιµο θέµα της εξυγίανσης των τραπεζών. Ανάµεσα στους ακροατές βρίσκονταν
εκπρόσωποι της Paulson Holdings που έχει επενδύσει (και έχει χάσει) στην Τράπεζα Πειραιώς και την Αlpha
Bank Με προσοχή άκουγαν οίκοι όπως η Fidelity που µέσω των θυγατρικών της (Fidelity European Fund
Fidelity Internanional Fidelity Investmnets) και η Monarch που επενδύουν σταθερά στην ελληνική κεφαλαιαγορά
και ανησυχούν για τις επενδύσεις τους λόγω της νευρικότητας των τελευταίων µηνών.
Ο κ. Τσακαλώτος καθησύχασε ότι βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τους επίσηµους δανειστές
µας αλλά και µε τις εποπτικές αρχές του τραπεζικού χώρου στην ΕΕ ( EKT και SSM ) για ένα συνολικό
σχέδιο που θα υλοποιηθεί µόλις πάρει και τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε να βελτιωθεί αυτόµατα η εικόνα
τους υψηλού ποσοστού των κόκκινων δανείων τους που γεννά ανησυχίες και για την κερδοφορία τους
αλλά και την δυνατότητα χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας . Το σχέδιο θα οριστικοποιηθεί την
άνοιξη και θα µπεί σε εφαρµογή άµεσα ώστε να εκµηδενίσει την ανάγκη άντλησης νέων κεφαλαίων από
την τράπεζες λόγω των µαζικών εκκαθαρίσεων κόκκινων δανείων.
Παρόντες στην οµιλία – παρουσίαση του κ. Τσακαλώτου ήταν εκπρόσωποι ήταν από πολλά άλλα
επενδυτικές εταιρίες όπως η Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products η Bluecrest η Capstone
Partners η Caspian Capital η Clearbridge Investments , η Colt Capital ,η Cvc Capital Partners Advisory , η Fred Alger
Management , η Gagnon Securities ,η Gamut Capital Management, L.P. η Greylock Capital , η Hayman , η Hudson
Bay Capital ,η Knighthead , η Lepercq ,η Oaktree Capital Management, Lp η Serengeti η State Street Global
Advisors η Tiaa η Waterwheel Capital και η Weiss Asset Management.
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Η Ελληνική σηµαία στις γιγαντοοθόνες της Wall Street

Αφιερωµένη στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, µε την υπουργό
Τουρισµό, Ελενα Κουντουρά να χτυπά το καµπανάκι λήξης της Wall Steet.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.

Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η
Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
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Η Ελληνική σηµαία απεικονίζοντας στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr
Το Email σας
Δέχοµαι να αποθηκευθεί το e-mail µου στο σύστηµα αποστολής newsletter.
Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε
επιθυµείτε.

Εγγραφή

http://www.anatropinews.gr/
Publication date: 13/12/2018 09:02
Alexa ranking (Greece): 10830
http://www.anatropinews.gr/2018/12/13/ellada-ligo-tin-exodo-stis/

Η Ελλάδα λίγο πριν από την έξοδο στις αγορές – Τι είπε στους επενδυτές ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Υψηλές αποδόσεις χαµηλό ρίσκο δηµοσιονοµική σταθερότητα και µια χώρα
που πέρασε την κρίση της και επανέρχεται στις αγορές. Με αυτά τα “εφόδια”
εµφανίστηκε στην Νέα Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος και οι επιτελείς στις αµερικανικές επενδυτικές εταιρίες που
έσπευσαν να το ακούσουν στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link. O
υπουργός οικονοµικών µίλησε για συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε
κοινωνική συνοχή ώστε να συµµετέχει και η κοινωνία στην ανάκαµψη της
οικονοµίας.
Θύµισε τον καθαρό διάδροµο τουλάχιστον δέκα ετών στην οικονοµία που εγγυάται η λύση για την
ελάφρυνση του χρέους που έδωσαν οι επίσηµοι δανειστές της Ελλάδας τον περασµένο Ιούνιο. Με την λύση
αυτή η Ελλάδα θα έχει τις χαµηλότερες χρηµατοδοτικές ανάγκες ανάµεσα στα κράτη µέλη της
Ευρωζώνης ενώ τα 2/3 του χρέους της βρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια που παρέχει ο ESM και
περίπου 1/3 του χρέους της (96,4 δισ. ευρώ δάνεια του EFSF) πήραν αναβολή σε ότι αφορά την έναρξη
πληρωµής τους για δέκα χρόνια.
Το κέρδος το υψηλών αποδόσεων δεν αναφέρθηκε µεν αλλά προκύπτει ως αυτονόητο µε δεδοµένο ότι οι
αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων είναι ακόµη αρκετά υψηλότερες από το µέσο όρο της Ευρωζώνης
λόγω της χαµηλής – ακόµη πιστοληπτικής διαβάθµισης της Ελλάδας από τους µεγάλους οίκους
αξιολόγησης αλλά και της µη συµµετοχής – λόγω της κρίσης – στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ το οποίο όµως τελειώνει σε λίγες µέρες.
Τόνισε επίσης ως υπουργός οικονοµικών ότι η Ελλάδα επανήλθε και σκοπεύει να παραµείνει
σε ένα σταθερό δηµοσιονοµικό µονοπάτι αφήνοντας οριστικά πίσω τα λάθη του
παρελθόντος που µας οδήγησαν στην κρίση.
Μέρος αυτής «κανονικότητας» θα είναι και ένα ολοκληρωµένο, µετά από χρόνια απουσίας, ετήσιο
δανειακό πρόγραµµα του ελληνικού δηµοσίου για το 2019 το οποίο θα επαναφέρει µια πλήρη καµπύλη
επιτοκίων για όλες τις διάρκειες δανεισµού. Πρόσθετη εξασφάλιση για την Ελλάδα και το δανειακό της
πρόγραµµα θα είναι και το µαξιλάρι των 24 δις που έχει διαθέσιµο µετά το πρόγραµµα η Ελλάδα που θα
λειτουργήσει ως αµορτισέρ απόσβεσης των πιέσεων στα επιτόκια των νέων εκδόσεων από τις αγορές.
Όλοι έδειχναν να προσέχουν τον υπουργό αλλά κάποιοι περίµεναν να ακούσουν τι θα πει ο
έλληνας υπουργός για το κρίσιµο θέµα της εξυγίανσης των τραπεζών. Ανάµεσα στους
ακροατές βρίσκονταν εκπρόσωποι της Paulson Holdings που έχει επενδύσει (και έχει χάσει) στην Τράπεζα
Πειραιώς και την Αlpha Bank Με προσοχή άκουγαν οίκοι όπως η Fidelity που µέσω των θυγατρικών της
(Fidelity European Fund Fidelity Internanional Fidelity Investmnets) και η Monarch που επενδύουν σταθερά στην
ελληνική κεφαλαιαγορά και ανησυχούν για τις επενδύσεις τους λόγω της νευρικότητας των τελευταίων
µηνών.
Ο κ. Τσακαλώτος καθησύχασε ότι βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τους επίσηµους
δανειστές µας αλλά και µε τις εποπτικές αρχές του τραπεζικού χώρου στην ΕΕ ( EKT και SSM ) για ένα
συνολικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί µόλις πάρει και τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε να βελτιωθεί
αυτόµατα η εικόνα τους υψηλού ποσοστού των κόκκινων δανείων τους που γεννά ανησυχίες και για την
κερδοφορία τους αλλά και την δυνατότητα χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας . Το σχέδιο θα
οριστικοποιηθεί την άνοιξη και θα µπεί σε εφαρµογή άµεσα ώστε να εκµηδενίσει την ανάγκη άντλησης
νέων κεφαλαίων από την τράπεζες λόγω των µαζικών εκκαθαρίσεων κόκκινων δανείων.
Παρόντες στην οµιλία – παρουσίαση του κ. Τσακαλώτου ήταν εκπρόσωποι ήταν από πολλά άλλα
επενδυτικές εταιρίες όπως η Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products η Bluecrest η Capstone
Partners η Caspian Capital η Clearbridge Investments , η Colt Capital ,η Cvc Capital Partners Advisory , η Fred Alger
Management , η Gagnon Securities ,η Gamut Capital Management, L.P. η Greylock Capital , η Hayman , η Hudson
Bay Capital ,η Knighthead , η Lepercq ,η Oaktree Capital Management, Lp η Serengeti η State Street Global
Advisors η Tiaa η Waterwheel Capital και η Weiss Asset Management.
ΠΗΓΗ: news247.gr
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Χέρι - χέρι µε τον...Τραµπ!
Είναι σαν να ανακάλυψε πάλι, η µια χώρα την άλλη. Τον τελευταίο καιρό παρατηρείται µια έντονη σύσφιξη
σχέσεων της Ελλάδας µε τις ΗΠΑ. Στο βωµό της "στρατηγικής συνεργασίας", του "κοινού
οράµατος" για την περιοχή, και την πρόοδο των οικονοµιών, οι δύο πλευρές έχουν έρθει αναπάντεχα
κοντά.
Αλλά βλέπουµε και κάτι άλλο, επίσης, να τις ενώνει.
Μια κοινή κουλτούρα που δεν υπήρχε στο παρελθόν, ή µάλλον, µια κοινή πολιτική κουλτούρα. Μια
νοοτροπία που εκφράζεται µέσα από την εχθρότητα για την ενηµέρωση του τόπου και από µια αντιπάθεια
για οτιδήποτε δεν βολεύει. Μια στάση σύµφωνα µε την οποία η πολυφωνία είναι κατακριτέα, και η µάχη
κατά των δηµοσιογράφων αποτελεί κεντρικό πυλώνα της πολιτικής.
Στην Ουάσινγκτον, ο Τραµπ έχει χαρακτηρίσει τον Τύπο "εχθρό του λαού". Υποστηρίζει, ότι έχει το
δικαίωµα να επιλέξει ποιοι θα καλύπτουν τον Λευκό Οίκο και βαπτίζει όποια είδηση δεν του αρέσει ως fake
news.
Στην Αθήνα, καθρεφτίζονται αυτές οι κινήσεις.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει ιδιωτικό τηλεοπτικό κανάλι σε µαύρη λίστα, οι διώξεις
κατά των δηµοσιογράφων για ρεπορτάζ συνεχίζονται, και ο πρωθυπουργός µιλάει απαξιωτικά για τα ΜΜΕ
στη Βουλή.
Πρόκειται για µια στάση του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων που τηρειτο ανέκαθεν. Αλλά οι
τακτικές του Τραµπ, φαίνεται πως απενοχοποιουν αυτή τη λογική, και στην Αθήνα όλα
πλέον επιτρέπονται.
Πριν από λίγες ηµέρες, στην Νέα Υόρκη, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος συναντήθηκε µε επενδυτές στο
πλαίσιο του 20ου Επενδυτικού Φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Μετά από τις επαφές, ο υπουργός εξήγησε σε δηλώσεις που δηµοσιεύθηκαν στο κρατικό Αθηναϊκό
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι µίλησε για τις τράπεζες, την οικονοµία και το φορολογικό. Και
συνεχίζει, προσθέτοντας, ότι "δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι
εφηµερίδες".
Δηλαδή, ότι και οι ξένοι επενδυτές δεν ασχολούνται πια µε τις εφηµερίδες, διότι δεν λένε την
αλήθεια. Θα µπορούσε να είχε µιλήσει για πολλά άλλα πράγµατα. Θα µπορούσε να µιλήσει για τις
ξένες επενδύσεις και την δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ή για υψηλότερα εισοδήµατα.
Αλλά, επέλεξε την σίγουρη και εύκολη λύση, "χτύπησε" τον Τύπο.
Μια στρατηγική που µπορεί να εξελίχθηκε από τα "αµερικανάκια" και τον Τραµπ, άλλα ταιριάζει "γάντι"
στην Αθήνα.
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Αντίστροφη µέτρηση για την έξοδο στις αγορές - Όσα άκουσε και είπε ο
Τσακαλώτος στην Νέα Υόρκη
Υψηλές αποδόσεις χαµηλό ρίσκο δηµοσιονοµική σταθερότητα και µια χώρα που πέρασε την κρίση της και
επανέρχεται στις αγορές. Με αυτά τα "εφόδια" εµφανίστηκε στην Νέα Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών κ
Ευκλείδης Τσακαλώτος και οι επιτελείς στις αµερικανικές επενδυτικές εταιρίες που έσπευσαν να το
ακούσουν στο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link. O υπουργός οικονοµικών µίλησε για συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων µε κοινωνική συνοχή ώστε να συµµετέχει και η κοινωνία στην ανάκαµψη της οικονοµίας.
Θύµισε τον καθαρό διάδροµο τουλάχιστον δέκα ετών στην οικονοµία που εγγυάται η λύση για την
ελάφρυνση του χρέους που έδωσαν οι επίσηµοι δανειστές της Ελλάδας τον περασµένο Ιούνιο. Με την λύση
αυτή η Ελλάδα θα έχει τις χαµηλότερες χρηµατοδοτικές ανάγκες ανάµεσα στα κράτη µέλη της
Ευρωζώνης ενώ τα 2/3 του χρέους της βρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια που παρέχει ο ESM και
περίπου 1/3 του χρέους της (96,4 δισ. ευρώ δάνεια του EFSF) πήραν αναβολή σε ότι...
News247.gr ·
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http://www.news247.gr/
Publication date: 13/12/2018 08:10
Alexa ranking (Greece): 38
https://www.news247.gr/oikonomia/antistrofi-metrisi-gia-tin-exodo-stis-agores.667...

Αντίστροφη µέτρηση για την έξοδο στις αγορές - Όσα άκουσε και είπε ο
Τσακαλώτος στην Νέα Υόρκη
Υψηλές αποδόσεις χαµηλό ρίσκο δηµοσιονοµική σταθερότητα και µια χώρα που πέρασε την κρίση της και
επανέρχεται στις αγορές.

Με αυτά τα "εφόδια" εµφανίστηκε στην Νέα Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών κ Ευκλείδης Τσακαλώτος και
οι επιτελείς στις αµερικανικές επενδυτικές εταιρίες που έσπευσαν να το ακούσουν στο επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link.
O υπουργός οικονοµικών µίλησε για συνέχιση των µεταρρυθµίσεων µε κοινωνική συνοχή ώστε να
συµµετέχει και η κοινωνία στην ανάκαµψη της οικονοµίας.
Θύµισε τον καθαρό διάδροµο τουλάχιστον δέκα ετών στην οικονοµία που εγγυάται η λύση για την
ελάφρυνση του χρέους που έδωσαν οι επίσηµοι δανειστές της Ελλάδας τον περασµένο Ιούνιο. Με την λύση
αυτή η Ελλάδα θα έχει τις χαµηλότερες χρηµατοδοτικές ανάγκες ανάµεσα στα κράτη µέλη της
Ευρωζώνης ενώ τα 2/3 του χρέους της βρίσκονται σε εξαιρετικά χαµηλά επιτόκια που παρέχει ο ESM και
περίπου 1/3 του χρέους της (96,4 δισ. ευρώ δάνεια του EFSF) πήραν αναβολή σε ότι αφορά την έναρξη
πληρωµής τους για δέκα χρόνια.
Το κέρδος το υψηλών αποδόσεων δεν αναφέρθηκε µεν αλλά προκύπτει ως αυτονόητο µε δεδοµένο ότι οι
αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων είναι ακόµη αρκετά υψηλότερες από το µέσο όρο της Ευρωζώνης
λόγω της χαµηλής - ακόµη πιστοληπτικής διαβάθµισης της Ελλάδας από τους µεγάλους οίκους
αξιολόγησης αλλά και της µη συµµετοχής - λόγω της κρίσης - στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ το οποίο όµως τελειώνει σε λίγες µέρες.
Τόνισε επίσης ως υπουργός οικονοµικών ότι η Ελλάδα επανήλθε και σκοπεύει να παραµείνει σε ένα
σταθερό δηµοσιονοµικό µονοπάτι αφήνοντας οριστικά πίσω τα λάθη του παρελθόντος που µας οδήγησαν
στην κρίση.
Μέρος αυτής «κανονικότητας» θα είναι και ένα ολοκληρωµένο, µετά από χρόνια απουσίας, ετήσιο
δανειακό πρόγραµµα του ελληνικού δηµοσίου για το 2019 το οποίο θα επαναφέρει µια πλήρη καµπύλη
επιτοκίων για όλες τις διάρκειες δανεισµού. Πρόσθετη εξασφάλιση για την Ελλάδα και το δανειακό της
πρόγραµµα θα είναι και το µαξιλάρι των 24 δις που έχει διαθέσιµο µετά το πρόγραµµα η Ελλάδα που θα
λειτουργήσει ως αµορτισέρ απόσβεσης των πιέσεων στα επιτόκια των νέων εκδόσεων από τις αγορές .

Καυτό θέµα οι τράπεζες
Όλοι έδειχναν να προσέχουν τον υπουργό αλλά κάποιοι περίµεναν να ακούσουν τι θα πει ο έλληνας
υπουργός για το κρίσιµο θέµα της εξυγίανσης των τραπεζών. Ανάµεσα στους ακροατές βρίσκονταν
εκπρόσωποι της Paulson Holdings που έχει επενδύσει (και έχει χάσει) στην Τράπεζα Πειραιώς και την Αlpha
Bank Με προσοχή άκουγαν οίκοι όπως η Fidelity που µέσω των θυγατρικών της (Fidelity European Fund
Fidelity Internanional Fidelity Investmnets) και η Monarch που επενδύουν σταθερά στην ελληνική κεφαλαιαγορά
και ανησυχούν για τις επενδύσεις τους λόγω της νευρικότητας των τελευταίων µηνών.
Ο κ. Τσακαλώτος καθησύχασε ότι βρίσκεται σε προχωρηµένες συζητήσεις µε τους επίσηµους δανειστές
µας αλλά και µε τις εποπτικές αρχές του τραπεζικού χώρου στην ΕΕ ( EKT και SSM ) για ένα συνολικό
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σχέδιο που θα υλοποιηθεί µόλις πάρει και τις απαραίτητες εγκρίσεις ώστε να βελτιωθεί αυτόµατα η εικόνα
τους υψηλού ποσοστού των κόκκινων δανείων τους που γεννά ανησυχίες και για την κερδοφορία τους
αλλά και την δυνατότητα χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας . Το σχέδιο θα οριστικοποιηθεί την
άνοιξη και θα µπεί σε εφαρµογή άµεσα ώστε να εκµηδενίσει την ανάγκη άντλησης νέων κεφαλαίων από
την τράπεζες λόγω των µαζικών εκκαθαρίσεων κόκκινων δανείων .
Παρόντες στην οµιλία - παρουσίαση του κ. Τσακαλώτου ήταν εκπρόσωποι ήταν από πολλά άλλα
επενδυτικές εταιρίες όπως η Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products η Bluecrest η Capstone
Partners η Caspian Capital η Clearbridge Investments , η Colt Capital ,η Cvc Capital Partners Advisory , η Fred Alger
Management , η Gagnon Securities ,η Gamut Capital Management, L.P. η Greylock Capital , η Hayman , η Hudson
Bay Capital ,η Knighthead , η Lepercq ,η Oaktree Capital Management, Lp η Serengeti η State Street Global
Advisors η Tiaa η Waterwheel Capital και η Weiss Asset Management.

Καυτό θέµα οι τράπεζες
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Συµπτώσεις Τσελεµεντές ΕΚΑΣ Αλύγιστοι
Την ώρα που η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει ότι η εξωτερική της πολιτική δεν καθορίζεται «από καµία
τρίτη δύναµη» και έχει αποκλειστικό γνώµονα τα «εθνικά συµφέροντα», µια αποκαλυπτική οµιλία για το τι
σηµαίνουν αυτά τα λεγόµενα «εθνικά» συµφέροντα έκανε ο Ευ. Μυτιληναίος στις ΗΠΑ, όπου βραβεύτηκε
στο πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου «Capital Link». Σύµφωνα µε το ΑΠΕ, κατά τη βράβευσή του από τον Τζ.
Πάιατ ο επιχειρηµατίας είπε αναφορικά µε το «τι σηµαίνει για την Ελλάδα η νέα παγκόσµια τάξη»: «Η
χώρα πρέπει: α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ. β) Να
συνεχίσει µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
ζήτηµα µε την ΠΓΔΜ, µε τη µέγιστη πολιτική συγκατάθεση. γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης». Αντίστοιχα για την ΕΕ είπε ότι θα πρέπει «να µειώσει την ενεργειακή της
εξάρτηση από τη Ρωσία, προωθώντας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δηµιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ», καθώς
και «να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ, δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ». Οι ...συµπτώσεις µε τα όσα προωθεί η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µεταξύ άλλων και µε τον «Στρατηγικό Διάλογο» που ξεκινά σήµερα, κάθε άλλο παρά
τυχαίες είναι. Τα περί «εθνικών συµφερόντων» κρύβουν από πίσω τους τα συµφέροντα της αστικής τάξης
και µόνο, µπλέκοντας το λαό µας ακόµα βαθύτερα στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς και
ανταγωνισµούς.
Οσο περνάνε οι µέρες, ολοένα και περισσότερο επιβεβαιώνεται ότι ο Μακρόν «πουλάει φύκια για
µεταξωτές κορδέλες», προκειµένου να κατευνάσει τα πνεύµατα, µετά τις κινητοποιήσεις του τελευταίου
διαστήµατος, που αναπτύσσονται στο έδαφος της µεγάλης λαϊκής δυσαρέσκειας και έχουν έντονο το
άρωµα της ενδοαστικής αντιπαράθεσης στη Γαλλία. Για παράδειγµα, όλοι συµφωνούν ότι η αύξηση κατά
100 ευρώ που υπόσχεται στον κατώτερο µισθό, είναι «άνθρακες» και ότι στην πραγµατικότητα αποτελεί
υλοποίηση ψηφισµένων νόµων, οι οποίοι προβλέπουν την αύξηση του κατώτερου κατά µερικά ευρώ και τη
συµπλήρωσή του µε ένα επίδοµα από το κράτος, µόνο όµως για όσους επιστρέφουν µετά από χρόνια στην
αγορά εργασίας. Επιπλέον, το µέτρο αυτό δεν επιβαρύνει ούτε στο ελάχιστο τις επιχειρήσεις,
επιβεβαιώνοντας ότι καµιά κυβέρνηση στο έδαφος του καπιταλισµού, και µάλιστα στις σηµερινές
συνθήκες της αναιµικής ανάκαµψης και του ανταγωνισµού που φουντώνει στην ΕΕ και παγκόσµια, δεν
µπορεί και δεν θέλει να νοµοθετήσει οποιοδήποτε µέτρο σχετικής ανακούφισης του λαού, που θα αγγίζει
έστω και µια τρίχα από την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη του κεφαλαίου. Με τον τρόπο αυτό, τα λίγα
χρήµατα παραπάνω που θα µπουν στις τσέπες των Γάλλων εργαζοµένων, θα τα πληρώσουν οι ίδιοι διπλά
και τρίδιπλα, µέσα από τη φορολογία. Αν κάποιος τώρα βλέπει οµοιότητες µε τα µέτρα που εξαγγέλλει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και στην Ελλάδα, όπως για παράδειγµα η επιδότηση των εργοδοτικών
ασφαλιστικών εισφορών για να καταργηθεί ο υποκατώτερος µισθός, καµιά έκπληξη δεν πρέπει να
αισθάνεται. Οι απανταχού «προοδευτικοί» και νεοφιλελεύθεροι από τον ίδιο «τσελεµεντέ» του κεφαλαίου
ξεπατικώνουν τις συνταγές διαχείρισης του σάπιου συστήµατος και της λαϊκής αγανάκτησης που προκαλεί
η πολιτική τους.
Μέρες που είναι και επειδή η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τη µη περικοπή της «προσωπικής διαφοράς»,
θυµίζουµε ότι από 1/1/2019, όσοι χαµηλοσυνταξιούχοι απέµειναν να παίρνουν το ΕΚΑΣ θα το δουν να
µειώνεται στο µισό σε σχέση µε το 2018, και συγκεκριµένα από τα 35 στα 12 ευρώ. Του χρόνου δεν θα
έχουν καµιά αγωνία για το πόσο κάτω θα πάει το ΕΚΑΣ, αφού η κυβέρνηση φρόντισε να νοµοθετήσει την
πλήρη κατάργησή του από 1/1/2020. Συνολικά, οι «εξοικονοµήσεις» του κράτους, που µεταφράζονται σε
περικοπές για τους συνταξιούχους από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ την τριετία 2016 - 2019, θα
φτάσουν τα 900 εκατ. ευρώ και προστίθενται στις άλλες θηριώδεις µειώσεις που είτε έκανε είτε
διατήρησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Ας είναι λοιπόν περισσότερο προσεκτικοί όταν καυχιόνται επειδή
από τις 30 περικοπές δεν κάνουν µία κι ας µην προκαλούν ωµά το λαό...
«Υστερα από 3 χρόνια στο υπουργείο Οικονοµικών, εξακολουθείτε να αυτοπροσδιορίζεστε ως µαρξιστής;»
ρωτήθηκε σε συνέντευξή του την Κυριακή ο Ευ. Τσακαλώτος, για να απαντήσει πως «δεν αλλάζουν οι
άνθρωποι επειδή τα έφερε η ζωή να υπηρετούν τις ιδέες τους διαχειριζόµενοι κρατικές υποθέσεις».
Τίποτα δεν τον άγγιξε τον υπουργό Οικονοµικών και όλους τους αντίστοιχους «µαρξιστές» της
κυβέρνησης, που κάπου «βαθιά µέσα τους» παλεύουν για τον «κόσµο της δουλειάς», την ώρα που
υπογράφουν το ένα πίσω απ' το άλλο τα µνηµόνια, τις υπουργικές αποφάσεις που βγάζουν «στο σφυρί» τα
σπίτια του κόσµου για να «θωρακιστούν» οι τραπεζίτες και συνολικά η καπιταλιστική κερδοφορία, τις
ιδιωτικοποιήσεις, τους µποναµάδες για το κεφάλαιο, όπως τα «αντίµετρα» που ψηφίζονται τις µέρες
αυτές. Τίποτα απ' όλα αυτά δεν τους άλλαξε, επειδή «τα έφερε η ζωή» οι καπιταλιστές και οι ανάγκες
τους να τους δώσουν το χρίσµα της αστικής διαχείρισης. Πραγµατικά... αλύγιστοι, και ταγµένοι στην
υπηρεσία του κεφαλαίου απ' όποια θέση τούς χρεώσουν.
1466 Πεθαίνει ο Φλωρεντινός γλύπτης της Αναγέννησης Ντονάτο ντι Νικολό ντι Μπέτο Μπάρντι
(Ντονατέλο).
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(Ντονατέλο).
1797 Γεννιέται ο Γερµανός ποιητής Κρίστιαν Γιόχαν Χάινριχ Χάινε.
1902 Γεννιέται ο ακαδηµαϊκός και πολιτικός Παναγιώτης Κανελλόπουλος, δύο φορές πρωθυπουργός της
Ελλάδας.
1918 Η αστυνοµία στο Βουκουρέστι της Ρουµανίας χτυπά τους απεργούς που διεκδικούσαν αύξηση µισθών
και την εφαρµογή του 8ωρου, δολοφονώντας πάνω από 100 εργάτες.
1932 Πεθαίνει ο ζωγράφος Γεώργιος Ιακωβίδης («Σχολή του Μονάχου»).
1943 Η σφαγή των Καλαβρύτων. Γερµανικές δυνάµεις κατοχής και ταγµατασφαλίτες συγκεντρώνουν
όλους τους άνδρες των Καλαβρύτων στην πλατεία και κατόπιν στο λόφο του Καπή, όπου τους εκτελούν
οµαδικά. Στο τέλος πυρπολούν και την ηρωική κωµόπολη. Ηταν ένα από τα µεγαλύτερα ναζιστικά
εγκλήµατα κατά αµάχων στη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου.
1944 Ο ΕΛΑΣ καταλαµβάνει τα αεροδρόµια Τατοΐου και Ελευσίνας, ενώ συνεχίζει να περισφίγγει τον κλοιό
γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Οι εµπροσθοφυλακές του έχουν διεισδύσει έως τις οδούς Σόλωνος και
Σωκράτους, στην περιοχή της αγοράς, και βρίσκονται πλέον µόλις χίλια µέτρα από το ξενοδοχείο «Μεγάλη
Βρετανία» και το Μέγαρο του Μετοχικού Ταµείου Στρατού, όπου ήταν εγκατεστηµένα τα επιτελεία των
εγχώριων αστικών και των βρετανικών δυνάµεων. Οι Βρετανοί αποσύρονται από τη Σχολή Ασυρµάτου και
τις Φυλακές Συγγρού. Οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ στην Καισαριανή ενεργούν αντεπίθεση προς τα Κουπόνια,
σταθεροποιώντας το µέτωπο έως τα τέλη Δεκέµβρη.
Στον Πειραιά, ο ΕΛΑΣ χτυπά το Μέγαρο Σπυράκη και την Ηλεκτρική, όπου στρατωνίζονταν Βρετανοί και
Χίτες, προξενώντας τους µεγάλες απώλειες. Στο µεταξύ, οι αφίξεις νέων ενισχύσεων του εχθρού
συνεχίζονται όλη τη µέρα στην ακτογραµµή Καστέλλας - Παλαιού Φαλήρου. Ο ΕΛΑΣ αναδιατάσσει τις
γραµµές του και το βράδυ της 13ης προς 14η Δεκέµβρη επιχειρεί δυναµική επίθεση στη γραµµή Μοσχάτο Φάληρο, η οποία στέφεται µε µεγάλη επιτυχία.
1959 Προεδρικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος (που υποστηρίχθηκε από το Ενιαίο
Δηµοκρατικό Μέτωπο Δηµιουργίας) εκλέγεται πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου µε ποσοστό 66,85%. Ο Ιωάννης
Κληρίδης (υποψήφιος της Δηµοκρατικής Ενωσης, που υποστηρίχθηκε και από το ΑΚΕΛ) έλαβε το 33,15%.
1967 Εκδηλώνεται βασιλικό στρατιωτικό κίνηµα, το οποίο γρήγορα αποτυγχάνει. Επρόκειτο ουσιαστικά για
την προσπάθεια της αντικατάστασης της χούντας των συνταγµαταρχών από τη χούντα των στρατηγών.
Οπως είναι γνωστό, την ίδια περίοδο που η χούντα των συνταγµαταρχών ετοιµαζόταν για το πραξικόπηµα
της 21ης Απρίλη 1967, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος προετοίµαζε δικό του πραξικόπηµα µε την ηγεσία του
ελληνικού στρατού.
1968 Κυκλοφορεί ο πρώτος δίσκος του Μάνου Λοΐζου µε τίτλο «Ο σταθµός».
1986 Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις περί τηλεφωνικών υποκλοπών. Διαπιστώνεται ότι στον ΟΤΕ λειτουργεί
υπηρεσία υποκλοπής τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και το θέµα λαµβάνει µείζονες πολιτικές διαστάσεις.
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Το ακριβό κρασί ήταν ξίδι!

του Τάσου Παππά
Νέο κρούσμα αυτοκριτικής από έναν
πρώην για όσα δεινά έφεραν τα
μνημόνια στην Ελλάδα. Εκρήξεις
αναδρομικής διαύγειας. Στο 20ό
επενδυτικό φόρουμ της Capital Link
για την Ελλάδα ο πρώην
αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα,
Μπομπ Τρα, κατέγραψε ως το
μεγαλύτερο λάθος του Ταμείου τη
«φτωχή» επικοινωνία του με τον
ελληνικό λαό.
«Τα προγράμματα προσαρμογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουμε περισσότερες
συζητήσεις και να εξηγήσουμε τι συνέβαινε με την οικονομία».
Τι μας είπε ο κ. Τρα; Οτι το Ταμείο, αλλά να υποθέσω και οι υπόλοιποι δανειστές δεν
«επικοινώνησαν» καλά τη θηλιά που φόρεσαν στον ελληνικό λαό.
Θα διαφωνήσω. Μια χαρά τα πήγαν. Και τι δεν έκαναν για να περάσει η θεωρία της
συλλογικής ευθύνης:
Μας κατηγόρησαν ότι μαγειρεύαμε τα στοιχεία για να ξεγελάσουμε τους
εταίρους. Σωστό. Το ερώτημα είναι τι ακριβώς έκαναν τα υψηλόβαθμα στελέχη
τους που ήταν επιφορτισμένα με το καθήκον να παρακολουθούν την πορεία της
ελληνικής οικονομίας. Τους πιάσαμε Κώτσους; Μήπως έκαναν σκοπίμως τα
στραβά μάτια για να εξυπηρετήσουν συμφέροντα; Δεν θυμάμαι να τιμωρήθηκε
κάποιο εξ αυτών τουλάχιστον για αμέλεια.
Μας είπαν τεμπέληδες, χαραμοφάηδες με ροπή στον τρυφηλό βίο (σεξ, ποτά,
διακοπές) και στον τρισκατάρατο λαϊκισμό και μας κατηγορούσαν για
αγνωμοσύνη επειδή, αντί να τους ευχαριστούμε γονυπετείς και με δάκρυα στα
μάτια για το ευρύχωρο σωσίβιο που μας πέταξαν, εμείς με απύθμενο θράσος
διαμαρτυρόμασταν και προσπαθούσαμε να τους τραβήξουμε στον βυθό.
Οργάνωσαν μεθοδικά εκστρατείες για να μας πείσουν ότι φταίμε όλοι το ίδιο για
τη χρεοκοπία της χώρας: και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι μισθωτοί που δεν
μπορούσαν να φοροδιαφύγουν και όσοι πάρκαραν τα λεφτά τους σε
φορολογικούς παραδείσους, και οι τίμιοι και οι διαπλεκόμενοι, και οι νόμιμοι και
οι διεφθαρμένοι.
Απέρριπταν μετά βδελυγμίας τις κριτικές ότι νοιάστηκαν για τη διάσωση των
γερμανικών και γαλλικών τραπεζών και όταν ο υπάλληλός τους Γερούν
Ντάισελμπλουμ το παραδέχτηκε δημοσίως (ύστερα από τρία χρόνια και αφού είχε
φύγει από τη θέση του) έκαναν την πάπια.
Εμπαιναν σαν κατακτητές στα υπουργεία, συμπεριφέρονταν στους εκλεγμένους
-αυτοί οι διορισμένοι- με ιταμό ύφος και κουνούσαν το δάχτυλο στους ιθαγενείς
γιατί δεν έδειχναν μεγάλο ζήλο στην υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
(κακοποιήθηκε βάναυσα η συγκεκριμένη λέξη).
Μας είπαν ότι η ψήφος μας δεν έχει καμιά σημασία γιατί αυτοί αποφασίζουν για
λογαριασμό μας επειδή ξέρουν ποιο είναι το καλό μας. Ευτυχώς δεν
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απαγόρευσαν τις κάλπες ως περιττή πολυτέλεια. Τους είμαστε υπόχρεοι!
Μας γάνωναν τα αυτιά ότι οι συμφωνίες είναι ιερές και οφείλουμε να τις
εφαρμόζουμε με θρησκευτική ευλάβεια και αντέκρουαν με δυσφορία κάθε δειλή
παρατήρηση ότι και άλλες χώρες παραβιάζουν τις συμφωνίες αλλά δεν
τιμωρούνται.
Αναγνώρισαν το λάθος τους με τον διαβόητο πολλαπλασιαστή (ο εμπνευστής
του το ομολόγησε μετά τη λήξη της θητείας του), ωστόσο δεν προχώρησαν σε
καμία διόρθωση των συνεπειών που προκάλεσε.
Το συμπέρασμα είναι ότι για το σκάρτο προϊόν που μας ανάγκασαν να αγοράσουμε,
η... επικοινωνία τους ήταν μια χαρά. Μας το πούλησαν για ακριβό κρασί, ενώ ήταν
ξίδι.
EFSYN
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Αβεβαιότητες και ρίσκα στην πορεία της ανάκαµψης - [Rizospastis.gr]
Το κεντρικό ζήτηµα της κλιµάκωσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων ήταν το "αποτύπωµα" του ετήσιου
συνεδρίου "Invest in Greece", που διοργανώθηκε από την "Capital Link" στη Νέα Υόρκη, µε θεµατική την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους κλάδους των Τραπεζών, της Ενέργειας, στον
Τουρισµό και τις Υποδοµές, αλλά και σε τοµείς όπως τα κρατικά και τα εταιρικά οµόλογα. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, από τις συζητήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, έγιναν εµφανείς η
"επιφυλακτικότητα" και η "στάση αναµονής" διεθνών "επενδυτών" και "αγορών" αναφορικά µε την
ανάληψη "επενδυτικού ρίσκου" στην ελληνική οικονοµία, σε αυτήν τη φάση, γεγονός βέβαια που συνδέεται
και µε τις γενικότερες διεργασίες, τους κινδύνους και τα "σύννεφα" µιας νέας καπιταλιστικής κρίσης που
εµφανίζονται στις οικονοµίες της ΕΕ και γενικότερα στην παγκόσµια οικονοµία. Θυµίζουµε ότι ο ρυθµός
ανάκαµψης του ΑΕΠ 2,5%, που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισµό...
Rizospastis.gr ·

πριν από 1 ώρα 36 λεπτά ·

Το κεντρικό ζήτηµα της κλιµάκωσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων ήταν το "αποτύπωµα" του ετήσιου
συνεδρίου "Invest in Greece", που διοργανώθηκε από την "Capital Link" στη Νέα Υόρκη, µε θεµατική την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους κλάδους των Τραπεζών, της Ενέργειας, στον
Τουρισµό και τις Υποδοµές, αλλά και σε τοµείς όπως τα κρατικά και τα εταιρικά οµόλογα. Σύµφωνα µε
πληροφορίες, από τις συζητήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, έγιναν εµφανείς η
"επιφυλακτικότητα" και η "στάση αναµονής" διεθνών "επενδυτών" και "αγορών" αναφορικά µε την
ανάληψη "επενδυτικού ρίσκου" στην ελληνική οικονοµία, σε αυτήν τη φάση, γεγονός βέβαια που συνδέεται
και µε τις γενικότερες διεργασίες, τους κινδύνους και τα "σύννεφα" µιας νέας καπιταλιστικής κρίσης που
εµφανίζονται στις οικονοµίες της ΕΕ και γενικότερα στην παγκόσµια οικονοµία. Θυµίζουµε ότι ο ρυθµός
ανάκαµψης του ΑΕΠ 2,5%, που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισµό...
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Αβεβαιότητες και ρίσκα στην πορεία
της ανάκαµψης
Το κεντρικό ζήτηµα της κλιµάκωσης των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων ήταν το «αποτύπωµα» του ετήσιου
συνεδρίου «Invest in Greece», που διοργανώθηκε από την «Capital Link» στη Νέα Υόρκη, µε θεµατική την
προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στους κλάδους των Τραπεζών, της Ενέργειας, στον
Τουρισµό και τις Υποδοµές, αλλά και σε τοµείς όπως τα κρατικά και τα εταιρικά οµόλογα.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, από τις συζητήσεις που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του συνεδρίου, έγιναν
εµφανείς η «επιφυλακτικότητα» και η «στάση αναµονής» διεθνών «επενδυτών» και «αγορών» αναφορικά
µε την ανάληψη «επενδυτικού ρίσκου» στην ελληνική οικονοµία, σε αυτήν τη φάση, γεγονός βέβαια που
συνδέεται και µε τις γενικότερες διεργασίες, τους κινδύνους και τα «σύννεφα» µιας νέας καπιταλιστικής
κρίσης που εµφανίζονται στις οικονοµίες της ΕΕ και γενικότερα στην παγκόσµια οικονοµία.
Θυµίζουµε ότι ο ρυθµός ανάκαµψης του ΑΕΠ 2,5%, που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισµό για το
2019, στηρίζεται κατά κύριο λόγο στην τόνωση των νέων επενδύσεων για τις οποίες προβλέπεται ενίσχυση
11,9%, ως αποτέλεσµα βέβαια των συντελούµενων αναδιαρθρώσεων καθώς και της κρατικής
χρηµατοδότησης επιχειρηµατικών οµίλων µέσω του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρόσφατη έκθεση µε τη µεταµνηµονιακή «αξιολόγηση» στην
ελληνική οικονοµία ξεκαθαρίζει ότι οι προβλέψεις της για την ανάκαµψη βασίζονται στη διατήρηση της
δυναµικής των µεταρρυθµίσεων, στην αξιοπιστία και στη διαµόρφωση κατάλληλου επενδυτικού
περιβάλλοντος.
Μάλιστα, σε ό,τι αφορά συνολικά τις εξελίξεις στις οικονοµίες της ΕΕ, η Κοµισιόν έχει προειδοποιήσει για
τον µεγάλο βαθµό αβεβαιότητας και για «αλληλένδετους κινδύνους δυσµενέστερων εξελίξεων». Ως
ζήτηµα στρατηγικής σηµασίας αναδεικνύεται η «περαιτέρω ενίσχυση της Οικονοµικής και
Νοµισµατικής Ενωσης», σε µια εξέλιξη που έρχεται να «δέσει» µε την κλιµάκωση των αντιλαϊκών
αναδιαρθρώσεων στην Ευρωζώνη µε στόχο τη θωράκιση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών
οµίλων. Η πορεία για την «εµβάθυνση» της Οικονοµικής και Νοµισµατικής Ενωσης (ΟΝΕ) βρίσκεται στην
ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της Ευρωζώνης, που συνεδριάζει αύριο Παρασκευή στις Βρυξέλλες µε
κεντρικούς άξονες την αναβάθµιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ESM), την Τραπεζική
Ενωση, καθώς και τις διεργασίες για τον λεγόµενο κοινό προϋπολογισµό.
Παράλληλα, ειδική βαρύτητα αναµένεται να έχει η σηµερινή συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά µε το µείγµα της νοµισµατικής πολιτικής στην
Ευρωζώνη, µε φόντο βέβαια και τη σταδιακή απόσυρση των µέτρων της νοµισµατικής χαλάρωσης. Σε
κάθε περίπτωση, τα βασικά επιτόκια του ευρώ θα παραµείνουν στα σηµερινά «ιστορικά χαµηλά επίπεδα»
για αρκετό διάστηµα ακόµη, µε στόχο βέβαια τη διοχέτευση φτηνής χρηµατοδότησης προς τους
επιχειρηµατικούς οµίλους της Ευρωζώνης.
Επιχειρηµατικές αναδιατάξεις
Η ελληνική φαρµακοβιοµηχανία «Famar» (πρώην ιδιοκτησία του οµίλου «Μαρινόπουλος») ολοκλήρωσε χτες
την αναδιάρθρωση του χρέους της, ύψους 174 εκατ. ευρώ, µε χρηµατοδότηση από την «Pillarstone»,
που µε τη σειρά της δραστηριοποιείται στη διαχείριση «κόκκινων» επιχειρηµατικών δανείων. Η «Pillarstone»
αποτελεί επιχειρηµατική σύµπραξη ανάµεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD), την αµερικανική KKR, τη Eurobank και την Alpha Bank.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε χτες ο πλειστηριασµός του µετοχικού πακέτου που κατείχε ο όµιλος «Folli
Follie» στα «Αττικά Πολυκαταστήµατα».
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης

Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε
να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, και «χτύπησε» το καµπανάκι της
Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ημέρας της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», αναμεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός με μέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσμιο επίπεδομε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Η Ελληνική Σημαία
απεικονιζόταν στις
γιγαντοοθόνες του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσμό, διοργανώνεται προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγμένων εταιρειώνστο NYSE, των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγματοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηματιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει την αφιερωμένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι Ομίλων και εισηγμένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσμάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιμίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροματίδου και η Προϊσταμένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Γ.Aλεξόπουλος - ΕΛΠΕ στο Capital Link Forum: Επενδύσεις 400 εκατ ευρώ
διασφαλίζουν την µετάβαση στη νέα εποχή
Τα ΕΛΠΕ µε υψηλή ανταγωνιστικότητα έτοιµα για την µετά άνθρακα περίοδο
O κ. Γεώργιος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities – Executive
Member of the BoD - Hellenic Petroleum S.A. τόνισε στο συνέδριο της Capital Link που διεξήχθη στη
Νέα Υόρκη:
“Οι ενεργειακές εταιρίες στην Ευρώπη αντιµετωπίζουν σηµαντικές προκλήσεις όπως µειούµενη ζήτηση,
συνεχώς καθαρότερα προϊόντα, ανταγωνισµό από χώρες µε χαµηλό κόστος συµµόρφωσης και την
µετάβαση στην οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Έχοντας ολοκληρώσει ένα µεγάλο επενδυτικό
πρόγραµµα και έργα βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας µε όφελος 400 εκατ. ετησίως, τα
Ελληνικά Πετρέλαια µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις.
Αξιοποιούµε τα υψηλής συνθετότητας, καθετοποιηµένα διυλιστήρια µας και την προνοµιούχο τοποθεσία
τους και αναδεικνυόµαστε σε σηµαντικό παραγωγό και εξαγωγέα προϊόντων πετρελαίου.
Υλοποιούµε έργα ενεργειακής απόδοσης και ψηφιακού µετασχηµατισµού, επενδύουµε στην έρευνα
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα µαζί µε τους διεθνείς εταίρους µας και επεκτείνουµε τις δραστηριότητες
διεθνούς εµπορίας και ανανεωσίµων.”
www.worldenergynews.gr
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Πορεία µεταρρυθµίσεων, πολιτικό ρίσκο και τράπεζες ανησυχούν τους
επενδυτές - [Nonpapernews.gr]
Με µεγάλη επιφυλακτικότητα συνεχίζει να αντιµετωπίζει η πλειονότητα των διεθνών επενδυτών την
Ελλάδα, παρά την έξοδο από το πρόγραµµα διάσωσης πριν από 100 (και κάτι) ηµέρες. Αυτό φάνηκε κατά
τις συναντήσεις που είχαν στη Ν. Υόρκη µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και σε
επαφές που έγιναν µε τραπεζίτες και υψηλόβαθµα στελέχη ελληνικών εταιρειών στο πλαίσιο του 20ού
ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας
µεταξύ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και της Ελλάδας. Η συµµετοχή στο συνέδριο ήταν πολύ
µεγάλη, όπως σηµειώνουν πηγές της "Κ" και υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα αλλά και
αυξηµένος προβληµατισµός. Τα ξένα funds, αν και βλέπουν ότι έχει γίνει µεγάλη πρόοδος και η χώρα
γυρνάει σελίδα ύστερα από τρία προγράµµατα διάσωσης, αναγνωρίζουν επίσης πως αυτή τη στιγµή
υπάρχουν τρεις προκλήσεις: 1) το πολιτικό ρίσκο ενόψει των γενικών εκλογών του 2019...
Nonpapernews.gr ·
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Με µεγάλη επιφυλακτικότητα συνεχίζει να αντιµετωπίζει η πλειονότητα των διεθνών επενδυτών την
Ελλάδα, παρά την έξοδο από το πρόγραµµα διάσωσης πριν από 100 (και κάτι) ηµέρες. Αυτό φάνηκε κατά
τις συναντήσεις που είχαν στη Ν. Υόρκη µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και σε
επαφές που έγιναν µε τραπεζίτες και υψηλόβαθµα στελέχη ελληνικών εταιρειών στο πλαίσιο του 20ού
ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας
µεταξύ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και της Ελλάδας. Η συµµετοχή στο συνέδριο ήταν πολύ
µεγάλη, όπως σηµειώνουν πηγές της "Κ" και υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα αλλά και
αυξηµένος προβληµατισµός. Τα ξένα funds, αν και βλέπουν ότι έχει γίνει µεγάλη πρόοδος και η χώρα
γυρνάει σελίδα ύστερα από τρία προγράµµατα διάσωσης, αναγνωρίζουν επίσης πως αυτή τη στιγµή
υπάρχουν τρεις προκλήσεις: 1) το πολιτικό ρίσκο ενόψει των γενικών εκλογών του 2019...
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Kονίδα - CFO ΔΕΗ στο Capital Link Forum: Επενδύσεις 600 MW στις AΠΕ µέχρι τo
2022 µε 700 εκατ και µείωση των CO2 κατά 57%
Εµπροσθοβαρές το πρόγραµµα της ΔΕΗ για την στροφή στις Ανανεώσιµες - Παρουσίες ειδικού βάρους στο
Συνέδριο
Σηµαντικές ανακοινώσεις έγιναν στο 20ο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη από την κα Αλεξάνδρα Κονίδα, CFO της ΔΕΗ για την στροφή της επιχείρησης στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
H κα Κονίδα τόνισε: “Οι επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) αποτελούν τον ακρογωνιαίο
λίθο του στρατηγικού µας σχεδίου για την επόµενη δεκαετία που οδηγεί σε σηµαντική µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.
Πιστεύουµε ότι οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην Ελλάδα και ιδιαίτερα η αιολική και η ηλιακή, θα
συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα επόµενα χρόνια προσφέροντας ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες.
Αυτό είναι επίσης εµφανές και στο Εθνικό Σχέδιο Ενέργειας το οποίο τέθηκε πρόσφατα σε διαβούλευση
από την ελληνική κυβέρνηση.
Στόχος µας είναι να αναπτύξουµε έως το 2030 ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2 GW, εκ των οποίων τα
600 MW µέχρι το 2022, επενδύοντας περίπου € 700 εκατ. στα επόµενα πέντε χρόνια.
Για την υλοποίηση και τη χρηµατοδότηση αυτών των επενδύσεων, θα εξετάζαµε επίσης τη συµµετοχή µας
σε κοινοπραξίες µε διεθνείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των ΑΠΕ.
Οι κυριότερες τεχνολογίες θα είναι η αιολική και η ηλιακή, αξιοποιώντας επίσης το πλεονέκτηµά µας ότι
έχουµε διαθέσιµες εκτάσεις σε περιοχές ορυχείων των οποίων τα κοιτάσµατα έχουν εξαντληθεί.
Τα υφιστάµενα υπό ανάπτυξη έργα έχουν συνολική ισχύ περίπου 100 MW. Παράλληλα θα συνεχίσουµε να
συµµετέχουµε ενεργά στις δηµοπρασίες για απόκτηση νέων συµβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
(PPA).
Οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, σε συνδυασµό µε τις προγραµµατισµένες αποσύρσεις µονάδων
καθώς και την πώληση των θυγατρικών λιγνίτη θα οδηγήσουν σε δραστική µείωση κατά
περίπου 57% των εκποµπών CO2 µέχρι το 2022, µειώνοντας σηµαντικά τον συντελεστή
εκποµπών CO2 της ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.”
Τα στοιχεία αυτά είναι σηµαντικά κάτα πρώτον γιατί δίνουν για πρώτη φορά τον χρόνο
ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ στις ΑΠΕ και κατά δεύτερον τον στόχο δραστικής
µείωσης των εκποµπών CO2 που είναι από τα προβληµατικά σηµεία του Οµίλου.
Στο πάνελ Ελλάδα ως ενεργειακή πύλη µεταξύ άλλων συµµετείχε ο κ. Arnaud Jossien, Managing
Director – Corporate Finance - BNP Paribas o οποίος παρατήρησε πως η Ελλάδα παρουσιάζει
ιδιαίτερη κινητικότητα στην αγορά της ενέργειας τα τελευταία χρόνια και πλέον βρίσκεται
πιο κοντά στη φιλοδοξία της να εξελιχθεί σε έναν περιφερειακό ενεργειακό κόµβο.
«Θα έλεγα ότι υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός σηµαντικών έργων, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν
ήδη προχωρήσει και έχουν εγκριθεί. Αυτό κάνει τη διαφορά µε τα προηγούµενα χρόνια. Αλλά εκτός από τα
διεθνή έργα, έχουµε δει µεταρρυθµίσεις που πραγµατοποιούνται στην εγχώρια αγορά στην Ελλάδα: η
αγορά ανοίγει και υπάρχει απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας... Έτσι, όλα αυτά κάνουν ένα
εντελώς διαφορετικό περιβάλλον που δεν υπήρχε ούτε ένα ή δύο χρόνια πριν», ανέφερε χαρακτηριστικά.
To πάνελ συντόνισε η Virginia Murray, Partner - Watson Farley & Williams που τόνισε την σηµασία
της επένδυσης της Gastrade στο FSRU της Αλεξανδρούπολης αλλά και των ενεργειακών
διασυνδέσεων των νησιών.
Παράλληλα ο κ. Amos Hochstein, Senior Vice President – Tellurian Inc., ως µέλος της διακυβέρνησης
Οµπάµα µε εξειδίκευση στα ενεργειακά θέµατα υποστήριξε πως η τότε αµερικανική
κυβέρνηση επένδυσε πολύ χρόνο στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου
πιστεύοντας ότι µια τέτοια κίνηση θα προωθούσε τον στρατηγικό στόχο της περιφερειακής
συνεργασίας και σταθερότητας.
Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θεωρούσαν τις ενεργειακές εξελίξεις αποτελούν ευκαιρία για την
ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας µέσω επενδύσεων αλλά και την εµβάθυνση της συνεργασίας µε
γειτονικές χώρες όπως το Ισραήλ και η Αίγυπτος. Εκτιµώντας ότι η Ελλάδα µπορεί να αποκτήσει µια
πολύτιµη θέση στην ενεργειακή σκακιέρα, ο κ. Hochstein υποστήριξε πως µια σειρά από πρότζεκτ έρχονται
τώρα σε κρίσιµη καµπή, δίνοντας την ευκαιρία στην Ελλάδα να εξελιχθεί σε µια κεντρική χώρα υποδοχής
και διοχέτευσης των διάφορων ειδών φυσικού αερίου στην περιοχή.
Το συνέδριο έλαβε χώρα την Δευτέρα 10/12/2018.
www.worldenergynews.gr
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Πορεία µεταρρυθµίσεων, πολιτικό ρίσκο και τράπεζες ανησυχούν τους
επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε δύο γύρους συναντήσεων µε συνολικά 45 επενδυτές,
στο πλαίσιο του 20ού ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link, στη Ν. Υόρκη.
Με µεγάλη επιφυλακτικότητα συνεχίζει να αντιµετωπίζει η πλειονότητα των διεθνών επενδυτών την
Ελλάδα, παρά την έξοδο από το πρόγραµµα διάσωσης πριν από 100 (και κάτι) ηµέρες. Αυτό φάνηκε κατά
τις συναντήσεις που είχαν στη Ν. Υόρκη µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και σε
επαφές που έγιναν µε τραπεζίτες και υψηλόβαθµα στελέχη ελληνικών εταιρειών στο πλαίσιο του 20ού
ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας
µεταξύ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και της Ελλάδας.
Η συµµετοχή στο συνέδριο ήταν πολύ µεγάλη, όπως σηµειώνουν πηγές της «Κ» και υπήρξε µεγάλο
ενδιαφέρον για την Ελλάδα αλλά και αυξηµένος προβληµατισµός. Τα ξένα funds, αν και βλέπουν ότι έχει
γίνει µεγάλη πρόοδος και η χώρα γυρνάει σελίδα ύστερα από τρία προγράµµατα διάσωσης, αναγνωρίζουν
επίσης πως αυτή τη στιγµή υπάρχουν τρεις προκλήσεις: 1) το πολιτικό ρίσκο ενόψει των γενικών εκλογών
του 2019, 2) ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και 3) πολλά ερωτήµατα γύρω από τις
τράπεζες.
Οι εκλογές
Ο κ. Τσακαλώτος είχε δύο γύρους συναντήσεων µε συνολικά 45 επενδυτές και δέχθηκε βροχή ερωτήσεων
για το πολιτικό τοπίο, την οικονοµία αλλά και την νούµερο ένα ανησυχία των επενδυτών το τελευταίο
διάστηµα, την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Οπως επισηµαίνουν πηγές της «Κ», τα ξένα funds
εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα εκλογικά
σενάρια, µε τον πολιτικό κίνδυνο της χώρας να αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς οδηγούς της
επενδυτικής τους στρατηγικής το 2019. Οπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην «Κ» διαχειριστής κεφαλαίων
αµερικανικού fund, «αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη στιγµή να µάθουµε είναι τις εξελίξεις γύρω από τις
προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπος ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, καθώς και το χρονοδιάγραµµα
των εκλογών».
Ενα άλλο σηµείο στο οποίο εστίασαν την προσοχή τους οι επενδυτές είναι κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε αξιωµατούχους της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών, τα funds
επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και πρόοδος στο
µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του προβληµατισµού των επενδυτών, οι
οποίοι, αν και αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα, φοβούνται ωστόσο πιθανή
«οπισθοχώρηση» σε αυτούς τους καίριους για την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Τα κόκκινα δάνεια
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές τεράστια
εστία ανησυχίας. Οι Ελληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους µία νότα αισιοδοξίας γύρω από
αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβληµα, ωστόσο
η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει τη στιγµή που υπάρχουν ακόµη αµφιβολίες γύρω από τις
προτεινόµενες λύσεις (σχέδιο ΤτΕ και ΤΧΣ).
Οπως σηµείωσε σε πάνελ του συνεδρίου ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, «τα
τελευταία τρία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των
χρόνιων προκλήσεων του κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα της
ανακεφαλαιοποίησης του 2015.
Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους
επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης».
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Τουρκικές ασκήσεις µε πυρά, αλλά και σεισµικές έρευνες από το τουρκικό
σκάφος «Μπαρµπαρός» στην Ελληνική Υφαλοκρηπίδα – Ο Στρατηγικός
Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ
Την παρουσία της στην περιοχή ανάµεσα στο ανατολικό άκρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας κοντά στο
Καστελλόριζο και στα οικόπεδα 4 και 5 της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής
Δηµοκρατίας ανανεώνει διαρκώς η Αγκυρα.
Τελευταία εξέλιξη συνιστά η έκδοση τριών διαδοχικών NAVTEX (1291/18, 1298/18 και 1299/18), µε τις οποίες
κοινοποιούνται προς ναυτιλλοµένους δύο ασκήσεις µε πυρά, αλλά και σεισµικές έρευνες του τουρκικού
σκάφους «Μπαρµπαρός». Οι σεισµικές έρευνες θα πραγµατοποιηθούν µέχρι και αύριο σε µια περιοχή η
οποία στον χάρτη αποτυπώνεται ως ένα νοητό «V», που αφενός σαφέστατα πλήττει την ελληνική θέση
περί ΑΟΖ που συνορεύει µε εκείνη της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αφετέρου αποτελεί αναβάθµιση των
προκλήσεων, καθώς η Αγκυρα δεν περιορίζεται σε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά πραγµατοποιεί
παράνοµες έρευνες στην υφαλοκρηπίδα.
Η αυξηµένη κινητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο ναυτικής παρουσίας αλλά και
ερευνών για φυσικό αέριο, συνοδεύεται από µπαράζ δηµοσιευµάτων στη γειτονική χώρα περί περαιτέρω
στρατιωτικοποίησης των Κατεχοµένων. Συγκεκριµένα, µερίδα του τουρκικού Τύπου εµφανίζει την Αγκυρα
έτοιµη να ιδρύσει σηµαντικής έκτασης ναυτική βάση στο βόρειο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου εντός του
επόµενου χρόνου.
Η γενικότερη στάση των Τούρκων αναδεικνύεται και από τις δηλώσεις αξιωµατούχων, όπως ο
αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι. «Δεν θα επιτρέψουµε βήµατα που προσπαθεί να κάνουν εναντίον
της χώρας µας και των Τουρκοκυπρίων η Ελλάδα και ο ελληνοκυπριακός τοµέας, οι οποίοι είναι
κακοµαθηµένοι από την Ε.Ε.», είπε ενώπιον της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ο κ. Οκτάι, επισηµαίνοντας ότι
«σε αυτό το θέµα, µαζί µε την αποφασιστικότητά µας, τις διπλωµατικές µας προσπάθειες δείχνουµε και τη
στρατιωτική µας δύναµη και την πολιτική µας στην ενέργεια». Στο Αιγαίο η ναυτική κινητικότητα είναι
φυσιολογική, αν και στον αέρα εξακολουθούν να καταγράφονται πλέον σχεδόν καθηµερινά εικονικές
αεροµαχίες, όπως συνέβη και χθες το µεσηµέρι στα νότια της Χίου ανάµεσα σε δύο τουρκικά και δύο
ελληνικά F-16.
Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ
Οι τουρκικές προκλήσεις καταγράφονται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την ελληνική διπλωµατία,
καθώς αύριο αρχίζει στην Ουάσιγκτον ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ. «Εχουµε λάβει µια
στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουµε να
οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή» είπε ενδεικτικά ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών Ευρώπης και Ευρασίας Ματ Πάλµερ, στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Πάλµερ αναφέρθηκε στη στενή αµυντική σχέση των δύο χωρών αλλά και στις προοπτικές
συνεργασίας στον χώρο της ενέργειας. Η ελληνική αποστολή υπό τον υπουργό αναπληρωτή Εξωτερικών Γ.
Κατρούγκαλο φθάνει στις ΗΠΑ σήµερα.
Οι πρώτες επαφές του κ. Κατρούγκαλου θα πραγµατοποιηθούν στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου
θα συναντηθεί µε τους απεσταλµένους του γ.γ. για το ονοµατολογικό Μάθιου Νίµιτς και το Κυπριακό Τζέιλ
Χολ Λουτ.
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Κοµισιόν: «Καµπανάκι» διά µέσω Κοστέλο για τέσσερις µεταµνηµονιακές
δεσµεύσεις
Μπορεί η κυβέρνηση να μιλά για μεταμνημονιακή εποχή και για οριστικό τέλος των μνημονίων, ωστόσο, για
μια ακόμη φορά, η Κομισιόν έχει την ακριβώς αντίθετη άποψη. Τελευταίο παράδειγμα τα όσα είπε ο
επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν στην Αθήνα Ντέκλαν Κοστέλο, μιλώντας στη Νέα Υόρκη στο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link.
Ο Κοστέλο χτύπησε… καμπανάκι στην κυβέρνηση για τον κατώτατο μισθό, τη «μεταρρύθμιση» της
Δημόσιας Διοίκησης, τα κόκκινα δάνεια και το νόμο Κατσέλη, καθώς για τις ιδιωτικοποιήσεις,
σημειώνοντας πως είναι τα τέσσερα ζητήματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικεντρώσει την
προσοχή της τους προσεχείς 6 µήνες.
Εκτύπωσε ή στείλε email το άρθρο!
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Που πας; Σε επενδυτές µιλάς!

Όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Capital Link και του Invest In
Greece Forum στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικά για την
ελληνική κυβέρνηση.
«Μα καλά σε ποιους νόµιζαν πως απευθύνονται», σχολίασε ένας από τους Έλληνες συµµετέχοντες.
Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε θέσει ως στόχο, να παρουσιάσει την Ελλάδα ως ένα ενδιαφέροντα
επενδυτικό προορισμό και ως ένα επιτυχημένο «turnaround story». Και όμως ούτε αυτόν τον στόχο δε
κατάφερε να προσεγγίσει µε επιτυχία.
Ο υπουργός οικονομικών, που το 2016 έλεγε με υπερηφάνεια ότι είναι ο μοναδικός μαρξιστής υπουργός
Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπερδεύτηκε και νόμισε πως το ακροατήριο του ήταν κάποια τοπική
συνδικαλιστική οργάνωση του Σύριζα, καθώς τα θέματα που έθεσε, άφησαν παγερά αδιάφορο το
ακροατήριο.
Ενημέρωσε τους επενδυτές για την διασφάλιση του ποσού για τη διανομή του επιδόματος θέρμανσης είτε
από το υπερπλεόνασμα είτε από το αποθεματικό, για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασμούς που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη και για τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για
φορολογικές µειώσεις σε βάθος τετραετίας.
Βέβαια παραδέχτηκε πως για το νόμο Κατσέλη και για το σχέδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα
υπάρχουν προβλήµατα συµβατότητας µε το δίκαιο της ΕΕ.
Αναφέρθηκε στις γνωστές ιδεοληπτικές πομφόλυγες του τύπου πως "οι μεταρρυθμίσεις χωρίς κοινωνική
συνοχή οδηγούν στην άνοδο του εθνικισμού" και πως "η κοινωνική συνοχή χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι
εξίσου επικίνδυνη".
Ανέφερε επίσης πως η κυβέρνηση ενδιαφέρεται περισσότερο για τη μείωση του φόρου εισοδήματος, παρά
για τη μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων. Δηλαδή, δήλωσε στους επενδυτές, πως η φορολογία των
νέων επενδύσεων δεν αποτελεί προτεραιότητα στις σκέψεις της κυβέρνησης.
Αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόοδο(!!!!) που παρουσιάζει θέμα των “κόκκινων δανείων” (NPLs) και την ίδια
ώρα κατηγόρησε τις μεγάλες εταιρείες και τις τράπεζες πως “έχουν πολλά όπλα και πολλούς λογιστές για
να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης”.
Δυστυχώς η οξφορδιανή αγγλική προφορά του υπουργού, δεν ήταν ικανή να καλύψει τους γέλωτες του
ακροατηρίου.
Για τις δε ιδιωτικοποιήσεις που είναι το σημείο κλειδί για να κεντρίσει κανείς το επενδυτικό ενδιαφέρον
των αμερικανικών επενδυτικών οίκων, ο υπουργός δήλωσε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι ήδη στο
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πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το Υπερταμείο έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και
της περιουσίας του Δημοσίου όπου δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να
προχωρήσει με άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δημοσίου, της
αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές µέσω παραχωρήσεων, δηµιουργίας joint ventures κλπ.
Οι ξένοι επενδυτές έμειναν εμβρόντητοι, όταν ο εκπρόσωπος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου
Airbnb και τους εκκολαπτόμενους νέους τρόπους φορολογικής δίωξης, λες και παρουσίαζε εισήγηση
πεπραγµένων σε σεµινάριο φοροελεγκτών.
Είναι φανερό πως το κεντρικό νόημα των εισηγήσεων αφορούσε περισσότερο σε ασκήσεις επαναστατικού
μασάζ στο εσωτερικό ακροατήριο του Σύριζα, παρά σε πρόσκληση προς τα επενδυτικά κεφάλαια του
εξωτερικού για επένδυση στη χώρα µας.
Το γνωστό ανέκδοτο “που πας ρε Καραμήτρο”, θα μπορούσε κάλλιστα να περιγράψει την παρουσία της
ελληνικής κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη, αν δεν είχε μεσολαβήσει και η ομιλία του εκπροσώπου της Κομισιόν
Ντέκλαν Κοστέλο που αποδόμησε πλήρως τα λεγόμενα του Έλληνα υπουργού, δημιουργώντας ακόμα πιο
αρνητική εικόνα.
Η ομιλία του περιείχε αρκετές αυστηρές προειδοποιήσεις, με αναφορές στην ανάγκη για ολοκλήρωση των
μεταρρυθμίσεων, στην τήρηση των δεσμεύσεων, στα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης όπως είναι τα 16
προαπαιτούμενα, στις τράπεζες, στις ιδιωτικοποιήσεις και στο θέμα του κατώτατου μισθού και στο σχέδιο
των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Δυστυχώς ο υπουργός και η παρέα του, πήγαν και γύρισαν χωρίς να αλλάξουν στο ελάχιστο το διστακτικό
κλίµα των ξένων επενδυτών για την Ελλάδα.
Αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά πως είναι άνθρωποι που αγνοούν τη λειτουργία και τους συσχετισμούς
του διεθνούς περιβάλλοντος.
Είναι άνθρωποι που δεν µπορούν να υπολογίσουν, το τι πρέπει να λένε, πότε και που.
Πορεύονται ακόμα με όρους καφενειακού χάους, όπως τότε που αναζητούσαν τους λόγους που έπεσε ο
Γιαρουζέλσκι στην Πολωνία και που δεν προχώρησε η Μαοϊκή επανάσταση στην Κίνα.
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Που πας; Σε επενδυτές µιλάς!

Του Κωνσταντίνου Χαροκόπου
Όσα διαδραματίστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Capital
Link και του Invest In Greece Forum στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης, δεν είναι ιδιαίτερα κολακευτικά για την ελληνική κυβέρνηση.
«Μα καλά σε ποιους νόμιζαν πως απευθύνονται», σχολίασε ένας από
τους Έλληνες συµµετέχοντες.
Η ελληνική αντιπροσωπεία είχε θέσει ως στόχο, να παρουσιάσει την
Ελλάδα ως ένα ενδιαφέροντα επενδυτικό προορισμό και ως ένα
επιτυχημένο «turnaround story». Και όμως ούτε αυτόν τον στόχο δε
κατάφερε να προσεγγίσει με επιτυχία. Ο υπουργός οικονομικών, που το
2016 έλεγε με υπερηφάνεια ότι είναι ο μοναδικός μαρξιστής υπουργός
Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπερδεύτηκε και νόμισε πως το
ακροατήριο του ήταν κάποια τοπική συνδικαλιστική οργάνωση του
Σύριζα, καθώς τα θέματα που έθεσε, άφησαν παγερά αδιάφορο το
ακροατήριο.
Ενημέρωσε τους επενδυτές για την διασφάλιση του ποσού για τη
διανομή του επιδόματος θέρμανσης είτε από το υπερπλεόνασμα είτε
από το αποθεματικό, για το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
από πλειστηριασμούς που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη και για τις
εξαγγελίες της κυβέρνησης για φορολογικές μειώσεις σε βάθος
τετραετίας. Βέβαια παραδέχτηκε πως για το νόμο Κατσέλη και για το
σχέδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα υπάρχουν προβλήματα
συµβατότητας µε το δίκαιο της ΕΕ.
Αναφέρθηκε στις γνωστές ιδεοληπτικές πομφόλυγες του τύπου πως "οι
μεταρρυθμίσεις χωρίς κοινωνική συνοχή οδηγούν στην άνοδο του
εθνικισμού" και πως "η κοινωνική συνοχή χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι
εξίσου επικίνδυνη". Ανέφερε επίσης πως η κυβέρνηση ενδιαφέρεται
περισσότερο για τη μείωση του φόρου εισοδήματος, παρά για τη
μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων. Δηλαδή, δήλωσε στους
επενδυτές, πως η φορολογία των νέων επενδύσεων δεν αποτελεί
προτεραιότητα στις σκέψεις της κυβέρνησης.
Αναφέρθηκε στη μεγάλη πρόοδο(!!!!) που παρουσιάζει θέμα των
“κόκκινων δανείων” (NPLs) και την ίδια ώρα κατηγόρησε τις μεγάλες
εταιρείες και τις τράπεζες πως “έχουν πολλά όπλα και πολλούς
λογιστές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθμιστική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης”. Δυστυχώς η οξφορδιανή αγγλική
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προφορά του υπουργού, δεν ήταν ικανή να καλύψει τους γέλωτες του
ακροατηρίου.
Για τις δε ιδιωτικοποιήσεις που είναι το σημείο κλειδί για να κεντρίσει
κανείς το επενδυτικό ενδιαφέρον των αμερικανικών επενδυτικών οίκων,
ο υπουργός δήλωσε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι ήδη στο
πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το Υπερταμείο έχει ένα σχέδιο
αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δημοσίου όπου
δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να
προχωρήσει με άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το
καλό του ελληνικού δημοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και
τους πιστωτές µέσω παραχωρήσεων, δηµιουργίας joint ventures κλπ.
Οι ξένοι επενδυτές έμειναν εμβρόντητοι, όταν ο εκπρόσωπος της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες
στα αναμενόμενα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις
τύπου Airbnb και τους εκκολαπτόμενους νέους τρόπους φορολογικής
δίωξης, λες και παρουσίαζε εισήγηση πεπραγμένων σε σεμινάριο
φοροελεγκτών.
Είναι φανερό πως το κεντρικό νόημα των εισηγήσεων αφορούσε
περισσότερο σε ασκήσεις επαναστατικού μασάζ στο εσωτερικό
ακροατήριο του Σύριζα, παρά σε πρόσκληση προς τα επενδυτικά
κεφάλαια του εξωτερικού για επένδυση στη χώρα μας. Το γνωστό
ανέκδοτο “που πας ρε Καραμήτρο”, θα μπορούσε κάλλιστα να
περιγράψει την παρουσία της ελληνικής κυβέρνησης στη Νέα Υόρκη,
αν δεν είχε μεσολαβήσει και η ομιλία του εκπροσώπου της Κομισιόν
Ντέκλαν Κοστέλο που αποδόμησε πλήρως τα λεγόμενα του Έλληνα
υπουργού, δηµιουργώντας ακόµα πιο αρνητική εικόνα.
Η ομιλία του περιείχε αρκετές αυστηρές προειδοποιήσεις, με αναφορές
στην ανάγκη για ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, στην τήρηση των
δεσμεύσεων, στα θέματα της δεύτερης αξιολόγησης όπως είναι τα 16
προαπαιτούμενα, στις τράπεζες, στις ιδιωτικοποιήσεις και στο θέμα
του κατώτατου μισθού και στο σχέδιο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων.
Δυστυχώς ο υπουργός και η παρέα του, πήγαν και γύρισαν χωρίς να
αλλάξουν στο ελάχιστο το διστακτικό κλίμα των ξένων επενδυτών για
την Ελλάδα. Αποδείχτηκε για μια ακόμα φορά πως είναι άνθρωποι που
αγνοούν τη λειτουργία και τους συσχετισμούς του διεθνούς
περιβάλλοντος. Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να υπολογίσουν, το τι
πρέπει να λένε, πότε και που. Πορεύονται ακόμα με όρους καφενειακού
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χάους, όπως τότε που αναζητούσαν τους λόγους που έπεσε ο
Γιαρουζέλσκι στην Πολωνία και που δεν προχώρησε η Μαοϊκή
επανάσταση στην Κίνα.
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Όσο περισσότερα λένε τόσο λιγότερα κάνουν…
Του Κώστα Στούπα
Κουβέντες πολλές, αβέρτα γιορτές, για πες µας τι κρύβεις...
Δηµήτρης Πουλικάκος

Το σεξ είναι κάτι για το οποίο όσα περισσότερα λες τόσα λιγότερα κάνεις, είχε πει
κάποτε η Μπριζίτ Μπαρντό. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τις επενδύσεις.
Αν το επενδυτικό κλίμα μιας χώρας είναι ελκυστικό η διαφήμιση είναι άχρηστη
καθώς οι επενδυτές το γνωρίζουν ήδη και έχουν τρέξει να προλάβουν να πάρουν
θέση.
Αν το επενδυτικό κλίμα είναι αρνητικό η διαφήμιση είναι πάλι άχρηστη, κανένας δεν ρισκάρει να θάψει
λεφτά σε κάποιο οικονοµικό "βούρκο".
"Greece is back" φώναζε πριν λίγες μέρες ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από το βήμα του
20ου Συνεδρίου "Invest in Greece" της Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη. Με τη φράση αυτή ήθελε να
τονίσει τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας.
"Είναι συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα" ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υπουργός στην ίδια εκδήλωση.
Αν κάποιος δεν είχε επαφή με την ελληνική πραγματικότητα και διάβαζε μόνο τις δηλώσεις του Υπουργού
θα πίστευε πως στην Ευρώπη αυτή τη στιγµή βρυχάται κάποια βαλκανική οικονοµική τίγρης.
Η κατάσταση της χώρας ως επενδυτικός προορισμός είναι τραγική. Μετά το 2010 ο ακαθάριστος
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου μετά βίας ξεπερνά τα 20 δισ. τον χρόνο όταν οι ετήσιες αποσβέσεις
υπολογίζεται πως ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ.
Αν κάποιος σκεφτόταν να επενδύσει στην Ελλάδα θα μελετούσε προσεκτικά την περίπτωση της
Ελντοράντο που κάθε έξι μήνες απειλεί πως θα αποχωρήσει από τη χώρα γιατί δεν βγάζει άκρη με
τη γραφειοκρατία, τις πολιτικές αγκυλώσεις της κυβέρνησης και πολύ πιθανό και τη διαφθορά η οποία
µπλοκάρει τα πάντα.
Αν κάποιος σκεφτόταν να επενδύσει στη χώρα δεν θα έδινε βάση στις πομφόλυγες του κάθε υπουργού,
αλλά στην ιστορία του "Ελληνικού", της μεγαλύτερης επένδυσης στη Μεσόγειο τα τελευταία χρόνια
υποτίθεται.
Κάθε τρεις μήνες κάποιος από την κυβέρνηση βγαίνει και ανακοινώνει πως όπου να ‘ναι οι μπουλντόζες
ξεκινάνε. Αλλά περνάνε οι µήνες, τα χρόνια και το έργο παραµένει µπλοκαρισµένο.
Πιτσιόρλας: Θα έχουµε µπουλντόζες τον Οκτώβριο στο Ελληνικό
Καµία σοβαρότητα
Πριν λίγες μέρες ο υπουργός των οικονομικών προέβλεψε την έξοδο της χώρας στις διεθνείς αγορές και
αυτό με βάση την επιτυχία των μέχρι τούδε προβλέψεων του ιδίου και της Κυβέρνησης πρόκειται μάλλον
για ιδιαίτερα δυσοίωνο µήνυµα για τις µελλοντικές εξελίξεις.
"Τι σας είχα πει, για χθες, ήσασταν όλοι εδώ, τον Ιούλιο του 2017. Τι είναι το τεστ αν είναι επιτυχία η
έξοδος στην αγορά, αν είναι µικρότερη η απόδοση µετά από 4-5 µήνες, απ’ ό,τι ήταν όταν βγήκαµε..."
Η πρόταση ειπώθηκε στο βήμα της Βουλής από τον Υπουργό των Οικονομικών κ. Τσακαλώτο στις 19
Δεκεµβρίου του 2017.
Για όσους δυσκολεύονται µε τα άπταιστα "κορακίστικα" (ο χαρακτηρισµός ανήκει στην άλλοτε συνυπουργό
του Υπουργού κα Ζωή Κωνσταντοπούλου) ερµηνεύουµε:
"Τι σας είχα πει τον Ιούλιο του 2017. Το τεστ της εξόδου στις αγορές θα είναι επιτυχές αν το επιτόκιο 4-5
µήνες µετά την έξοδο θα είναι χαµηλότερο απ’ ό,τι πριν την έξοδο". Βλέπε: Η δήλωση του κ. Τσακαλώτου
Στις αρχές του περασμένου Αυγούστου το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου ήταν κάτω από το 4% και
σήµερα είναι πάνω από το 4%, έχοντας γράψει πρόσφατα και 4,60%.
Στην κυβέρνηση προσπαθούν να μπαλώσουν την αποτυχία μιλώντας για την ιταλική κρίση. Τούτο όμως δεν
είναι επαρκές επιχείρημα καθώς πριν δυο μήνες η Κύπρος βγήκε στις αγορές με επιτόκιο 2,4%, σχεδόν το
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είναι επαρκές επιχείρημα καθώς πριν δυο μήνες η Κύπρος βγήκε στις αγορές με επιτόκιο 2,4%, σχεδόν το
µισό από το σηµερινό ελληνικό.
Άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια όπως η Ιρλανδία και η Πορτογαλία δανείζονται για αντίστοιχες
εκδόσεις µε κάτω του 1% και 1,80%.
Είναι προφανές τι συµβαίνει στη χώρα και µε ποιους έχουµε να κάνουµε...
kostas.stoupas@capital.gr
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΚΑΙ ΚΟΥΣΤΑΣ ΤΗΣ DAN AOS
ΧΤΥΠΗΣΑΝ TO CLOSING BELL ΣΤΗ WALL STREET
Στο πλα ίσιο του 2θου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σε
με την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος την Ημέρα Ελλάδος στο
Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης
Συγκεκριμένα την Τρίτη u Δεκεμβρίου 2θΐ8 το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη δεξίωση προς
τιμήν της Ελληνικής αποστολής των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο
NYSE και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανήρτησε την Ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά
μετάλλια για να τιμήσει τη μέρα αυτή
Η φετινή Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης πραγματοποιήθηκε με την παρουσία Υπουργών
και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης καθώς και εταιριών που
συμμετείχαν στο 2θο Annual Capital Link Invest in Greece Forum που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία
την προηγούμενη ημέρα
Η Υπουργός Τουρισμού κα Ελενα Κουντουρά και ο Δρ Γιάννης Κούστας CEO DANAOS CORP NYSEeDAC
χτύπησαν το Closing Bell το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης η Δεκεμβρίου 2θΐ8 του Χρηματιστηρίου
της Νέας Υόρκης πλαισιωμένοι από τους κκ Χάρη Κοσμάτο και Απόστολο Τσιτσιράκη της TSAKOS
ENERGY NAVIGATION NYSE ΤΝΡ τον κ Εμίλιο Κυριακού CITI Country Officer Greece Cyprus τον
Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ Κωνσταντίνο Κούτρα τον κ Νικόλαο Μπορνόζη Πρόεδρο της
Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη Managing Director της Capital Link
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης NYSE εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu NYSE Executive Vice Chairman
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή συνεργασία
με την Ελληνική και Ελληνο-Αμερικανική Κοινότητα
συνεργασία
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Forum reveals
funds worries
on economy

The majority of foreign investors continue

to have considerable reservations
about Greece despite its emergence

from the bailout programs
more than 100 days ago
That became clear during meetings
between Finance Minister Euclid
Tsakalotos and investors in New
York over the last couple of days as
well as contacts with bankers and
senior officials of Greek companies
in the context of the 20th Invest in
Greece Capital Link Forum
Kathimerini sources spoke of
great interest in Greece at this year's
event but this was accompanied by
greater concern Foreign funds may
see notable fiscal progress but they
also perceive three challenges lying
ahead the political risk as the 2019
general election approaches danger
that the reforms may not proceed
and the various questions hanging
over the bank sector
Sources added that during
Tsakalotos's two rounds oftalks with
a total of 45 investors the foreign
funds focused their questions on the
country's course under a variety of
election scenarios with a US fund
manager telling Kathimerini that
what we seek to find out at the moment
is the developments around
the challenges the Greek sector is
facing and the election timetable
ELEFTHERIA KOURTALI
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ΓΝΩΜΗ

American drear οι ελληνικές επενδύσεις
ικανοποιημένο

δείχνει

ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
από την παρουσία kc ι τις
επαφές που είχε στο 20ό

ΑΠΟ ΜΑΚΡΙΑ
ΜΟΙΑΖΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ
ΖΩΓΡΑΦΙΑ

Capital Link Ivest in Greece
το γνωστό επενδυτικό forum
για την Ελλάδα Συμφωνά
με το πρόγραμμα μάλιστα ο
Ελληνας υπουργός Οικονομικών
είχε και ξεχωριστή
συνάντηση με θεσμικούς
επενδυτές που εκπροσωπούν
μεγάλα ξένα funds Εικάζουμε
ότι ανάμεσα σε αυτά τα
funds δεν θα ήταν εκπρόσωποι
από την Black Rock Τι
να συζητήσουν άλλωστε Τις
δυνατότητες ανάπτυ;ης μιας
επένδυσης 300 εκατομμυρίων
ευρώ για την κατασκευή
ενός mall στην καρδιά της
Αθήνας που θα δημιουργούσε
2.000 θέσεις εργασίες Οι
κουβέντες κόπηκαν απότομα
μαζί με την επένουση
η οποία αποχαιρέτητε την
Ελλάδα την ηγετική δύναμη
και τον ασφαλή επεν δυτικό
προορισμό όπως μ:τριο
παθώς έγραψε στο ήνυμά
του ο πρωθυπουργό

ΑΛΛΑ έτσι συμβαίνει
πάντα Η Ελλάδα φαντάζει
τέλεια όταν την κοιτάς
από μακριά από τη Νέα
Υόρκη για παράδειγμα
Μια ηλιόλουστη χώρα με

δαντελωτά ακρογιάλια
φιλικούς ανθρώπους και με
τουρισμό που λειτουργεί
ακόμα και στον αυτόματο
πιλότο Αν βέβαια πλησιάσεις
λίγο περισσότερο όχι
σαν Αγγλος τουρίστας στη
Σαντορίνη αλλά ως Αμερικανός
ή Ιταλός επενδυτής
τότε βλέπεις ότι για να
μαζέψεις τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται πρέπει να
κάνεις business plan πενταετίας
Η αθάνατη ελληνική
γραφειοκρατία συνεπικουρούμενη
από την αδάμαστη
συριζαϊκή εμμονή μπλοκάρει
τα μεγάλα επενδυτικά έργα
και κάθε σοβαρή ελπίδα
ανάπτυξης από την ιδιωτική
οικονομία Είδαμε τι γίνεται
με το Ελληνικό που ακόμα
περιμένει τις μπουλντόζες
και με όλες τις άλλες
επενδύσεις που καθυστε¬

ρούν εκτός από αυτές που
είχαν δρομολογηθεί από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις

ΕΙΝΑΙ προφανές ότι τα στελέχη
αυτής της κυβέρνησης
ούτε μπορούν ούτε θέλουν
Αλλιώς δεν θα τοποθετούνταν
ως υπεύθυνος για τις
τράπεζες ο Αλέκος Φλαμπου
ράρης ο οποίος μόλις πριν
από λίγες ημέρες μιλώντας
σε ανοικτή συνελευση του
χρηματοπιστωτικού τομέα
του ΣΥΡΙΖΑ είπε επί λέξει Ο
χρηματοπιστωτικός
είναι η σύγχρονη
οργανική αλλά και ύπουλη
εξέλιξη του βιομηχανικού
καπιταλισμού που τον
έχει υποτάξει πράγμα που
σημαίνει ότι η πλασματική
οικονομία ο αέρας έχει
πάρει κεφάλι από την
πραγματική οικονομία με τα
θεσμικά εργαλεία ισχύος του
ΕΚΤ SSM αλλά και το ΔΝΤ
Και κατέληξε Δεν μας μένει
παρά να πολεμήσουμε
Ραντεβού με τους επενδυτές
στα γουναράδικα λοιπόν
καπιταλισμός
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Πολιτική

News Analysis
κιόλας Και τώρα μπορεί να επιχειρεί να παρουσιάσει

Τι μένει στο Μαξίμου τώρα
που τελειώνει η καλοσύνη
των ξένων Μια ιδέα
για ντιμπέιτ που πέταξε
ο Tainpas στη Βουλή και
ο Μητσοτάκηβ εμφανίζεται
να αποδέχεται για
να δείξει ότι δεν φοβάται

τον Μητσοτάκη στη διεθνή κοινότητα
ως εθνικιστή μπαμπούλα αλλά δεν μπορεί
πια να χρησιμοποιήσει το βασικό καύσιμο
της εθνικής προδοσίας τα θετικά σχόλια που
επεφύλασσαν από καιρό σε καιρό ευρωπαίοι
αξιωματούχοι και διεθνής Τύπος για τους
τι άλλο από τα καλά
Σαμαροβενιζέλους
τους λόγια αποδείκνυε ότι είναι δικοί τους

την αναμέτρηση

ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ Είναι κάτι που οπωσδήποτε
θα εκτιμήσει ο Μητσοτάκης τώρα που
οι ξένοι αναλυτές αφήνουν τον Αλέξη Τσίπρα

για να δώσουν στον ίδιο τον τίτλο της θετικής
προοπτικής Δεν είναι λίγο να γράφει η
γερμανική Χάντελσμπλατ ότι ο πρόεδρος
της ΝΔ είναι το πρόσωπο που θα φέρει την
ανανέωση στην Ελλάδα και να μη σχολιάζει
κανένας ότι το γράφει επειδή είναι ο εκλεκτός
των δανειστών στην καλύτερη περίπτωση και
ο νέος Κουίσλινγκ στη χειρότερη Η τακτική
του καλού μαθητή που εξακολουθεί να τηρεί
πιστά η κυβέρνηση εκτός συνόρων είναι από
αυτήν την άποψη λυτρωτική Το κλίμα είναι
πλέον κλίμα και τίποτε περισσότερο

Στριμωγμένοι οι παλαιοί
pizoonaoies καταφεύγουν
τώρα σε outous που άλλοτε θα

Και τι λέει αυτό το κλίμα Η Citigrpoup βλέπει
σε έκθεσή της τις εκλογές του 2019 ως ένα
θετικό στοιχείο για την Ελλάδα Σε συνέδριο
της Capital Link που έγινε στη Νέα Υόρκη
καταγράφηκε επιφυλακτικότητα από πλευράς
των ξένων επενδυτών μέχρι να ξεκαθαρίσει

κατήγγελλαν ως διευθυντήριο
των Βρυξελλών για να
καρφώσουν τον Κυριάκο
Μητσοτάκη που μίλησε για
ανταλλαγή του Σκοπιανού με

το πολιτικό τοπίο κοινώς μέχρι να γίνουν
εκλογές και να αλλάξει η κυβέρνηση όπως
θεωρείται δεδομένο Και η ΝΔ έχει κάθε λόγο
να επιχαίρει όπως υπενθύμισε σε χθεσινή της
ανακοίνωση δεν είναι μόνο η Χάντελσμπλατ
που βλέπει στο πρόσωπο του προέδρου της
τον επόμενο πρωθυπουργό Λίγο πιο πριν ήταν
ιταλική τηλεόραση η επιθεώρηση Politico και
οι Φαϊνάνσιαλ Τάιμς

τις μειώσει των συντάξεων
Ομως το κλίμα έχει αλλάξει

ΤΟ ΝΤΙΜΠΕΙΤ Τι μένει στο Μαξίμου τώρα που

0 καλός μαθητής
και το πρόσωπο
της ανανέωσης
ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ

Η

ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

διαδρομή δεν είναι μικρή Είναι μια
κάποια απόσταση που πρέπει να
κανείς για να μετατραπεί από
επίδοξο ριζοσπάστη σε βαθύτατα συντηρητικό
Τόσο συντηρητικό ώστε να απειλεί όπως ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι η κυβέρνηση
θα καρφώσει τον πρόεδρο της ΝΑ στο
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα θα καλέσει τον πρόεδρο της
ΝΑ για να δώσει εξηγήσεις κοινώς για να
τον μαλώσει Γιατί Επειδή ο πρόεδρος της
ΝΑ είπε στη Βουλή ότι κυβέρνηση αντάλλαξε
το όνομα της ΠΓΑΜ με τη μη περικοπή των
συντάξεων Ανταλλάξατε το Σκοπιανό με τις
μειώσεις των συντάξεων είπε ο Κυριάκος
διανύσει

Μητσοτάκης στη Βουλή Ανταλλάξατε ένα
μέτρο που δεν θα έπρεπε να έχετε ψηφίσει
με μία μείζονα εθνική υποχώρηση Αυτό ήταν
το εισιτήριο με το οποίο ταξιδέψατε από τις
Πρέσπες στην Ιθάκη
Υπήρξε πράγματι παζάρι Αν υπήρξε είναι
από εκείνα τα πράγματα στην πολιτική που
γίνονται αλλά δεν λέγονται Σε κάθε περίπτωση
η αντίδραση της κυβέρνησης όπως εκφράστηκε
από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και
κάνα δυο ανακοινώσεις του Μαξίμου πάσχει
πολλαπλώς Το Μαξίμου δεν ζητά απλώς να
δώσει η ΝΔ ονόματα και διευθύνσεις των ευρωπαίων
ηγετών που υποτίθεται ότι συμμετείχαν
στην επίσης υποτιθέμενη ανταλλαγή Θέλει
και τους ευρωπαίους ηγέτες να τιμωρήσουν
τον πρόεδρο της Και κάπως έτσι η εσωτερική

πολιτική μετατρέπεται σε μια υπόθεση καλών
μαθητών Ως καλοί μαθητές καταφεύγουν οι
παλιοί ριζοσπάστες σε αυτούς που άλλοτε θα
κατήγγελλαν ως διευθυντήριο των Βρυξελλών
ξένους δυνάστες και άλλα τέτοια χαριτωμένα

KOLOTOUMBA Ισως να μην μπορούσε να
ολοκληρωθεί διαφορετικά μια διαδρομή που
ξεκίνησε με τα Go back madam Merkel αλλά
έζησε και αυτή τη δική της kolotoumba Ηταν
η στιγμή που Αλέξης Τσίπρας ανακάλυπτε
στο πρόσωπο της γερμανίδας καγκελαρίου
μια σημαντική ηγέτιδα Η στιγμή που ο
φανφαρονισμός της συγκρότησης ενός
μετώπου του ευρωπαϊκού Νότου πνίγηκε
στον Τίβερη της Ρώμης και ο επικεφαλής
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έγινε
ακριβώς αυτό ένας καλός μαθητής που
αποζητούσε και είχε την εύνοια των
ξένων Η εποχή που ο ίδιος δήλωνε στη
Βουλή πως κάποιοι εδώ μέσα δεν είναι και
πολύ Ελληνες είχε περάσει πια Οι Κου
ίσλινγκ και οι γερμανοτσολιάδες είχαν
διαγραφεί από το πολιτικό λεξιλόγιο Και
αρκούσε ένα θετικό σχόλιο στους Φάϊ
νάνσιαλ Τάιμς την εφημερίδα του Σίτι
για να γίνει χτύπημα στα πρωτοσέλιδα
του φιλοκυβερνητικού Τύπου
Η εκδίκηση θα είναι πάντα ένα πιάτο που
τρώγεται κρύο Αλλά θα είναι πάντα ευχάριστο
Η αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ έχει γράψει
σελίδες και σελίδες με υπόνοιες ή καταγγελίες
περί συναλλαγής με τους ξένους Εχει
αφήσει να αιωρείται η υποψία της εθνικής
προδοσίας από τους Ελληνες που δεν είναι
και τόσο Ελληνες αν δεν την καλλιέργησε

τελειώνει η καλοσύνη των ξένων Μια ιδέα
για ντιμπέιτ που πέταξε ο Τσίπρας στη Βουλή
και ο Μητσοτάκης εμφανίζεται να αποδέχεται
για να δείξει ότι δεν φοβάται την αναμέτρηση
Μένει και η αίσθηση των υπολοίπων ότι στήνεται
ένα σκηνικό τεχνητού δικομματισμού
που αφήνει τους ίδιους απέξω Από αυτήν την
άποψη ο Τσίπρας δεν έχει να περιμένει και
πολλά από το ντιμπέιτ είτε τους επιτραπεί η
είσοδος στο στούντιο είτε όχι θα έχει τους
πάντες απέναντι του

ΠΟΥ TfV

ΛΟ)6

το Mö 6MV πον

ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ
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Στους 49.000 οι ιδιοκτήτες ακινήτων που καταχωρήθηκαν
στο μητρώο βραχυχρόνιων μισθώσεων
ΣΤΟΥΣ 49.000 έφτασαν τελικά οι ιδιοκτήτες
η οι διαχειριστές ακινήτων που δήλωσαν,μέ
χρι στα τέλη Νοεμβρίου στο Μητρώο Ακινήτων
βραχυχρόνιων μισθώσεων της ΑΑΔΕ τα
προσωπικά τους στοιχεία αλλά τα συμβόλαια
βραχυχρόνιας ενοικίασης των ακινήτων τους τα
οποία συνήψαν με πελάτες τους από τις αρχές
του χρόνου μέχρι στα τέλη Αυγούστου
Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής μιλώντας στο συνέδριο Capital Link
που διεξάγεται στη Ν Υόρκη
Ο κ.Πιτσιλής στην ομιλία του τόνισε ότι μόνο
μέσω της οικονομίας διαμοιρασμού,που αποτελεί
τον διεθνή όρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων
ακινήτων μέσω των ηλεκτρονικών πλατ
φορμών τύπου Airbnb HomeAway Booking
κλπ τα φορολογικά έσοδα από τις ενοικιάσεις
ακινήτων αναμένεται να φτάσουν φέτος τα 1 76
εκατ ευρώ,ένανπ 68 εκατ ευρώ πέρυσι αύξηση
160

Ο κ

Πιτσιλής δήλωσε επίσης ότι η ΑΑΔΕ θα
προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους και
για τον εντοπισμό των βραχυχρόνιων
μισθώσεων ακινήτων που δεν δηλώθηκαν
φέτος από τους ιδιοκτήτες των ακινήτων
χρησιμοποιώντας ως όπλα τις αυτόματες δια
δικτυακές σαρώσεις web robot αλλά και τη
λήψη αναλυτικών στοιχείων που αναμένονται

τα 126.000 καταλύματα στη χώρα μας

από τις εταιρείες διαχείρισης της οικονομίας

προηγούμενου μήνα
Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται την επιβολή
προστίμου 5.000 ευρώ ενώ τους περιμένουν

διασταυρώσεις

διαμοιρασμού οι οποίες έχουν δηλώσει πλήρη
διάθεση συνεργασίας με τις ελληνικές φορολογικές
αρχές Στόχος των διασταυρώσεων είναι
να εντοπιστούν κατά πρώτον ποιοι διαχειριστές
η ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν εγγραφεί στο
Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων
και κατά δεύτερον αν όσοι έχουν εγγραφεί
έχουν δηλώσει συγκεντρωτικά και αναλυτικά,ό
πως υποχρεούνται,τις ενοικιάσεις των ακινήτων
τους που έκαναν σε πελάτες τους για λίγες
ημέρες Σύμφωνα με εκτιμήσεις στο χορό των
βραχυχρόνιων μισθώσεων συμμετέχουν περί

Οι ιδιοκτήτες η οι διαχειριστές των ακινήτων
που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο υποχρεούνται
στο εξής εκτός των δηλώσεων των μισθώσεων
που υπέβαλαν για το χρονικό διάστημα από
1/1/2018 έως τέλη Αυγούστου να δηλώνουν
ηλεκτρονικά στο Μητρώο το αργότερο μέχρι
στις 20 κάθε επόμενου μηνός τις μισθώσεις του

και καταλογισμοί φόρων εφόσον
να μην δηλώνουν μέρος η το σύνολο
των βραχυχρόνιων μισθώσεων των ακινήτων
εντοπιστούν

τους σε πελάτες τους.Ως γνωστόν τα εισοδήματα
από τις μισθώσεις ακινήτων φορολογούνται
το ίδιο είτε πρόκειται για παραδοσιακά ενοίκια
ακινήτων η τις μισθώσεις μέσω ηλεκτρονικών
πλατφορμών και είναι 15 έως 12.000 ευρώ
35%από 12.001-35.000 ευρώ και 45 από
30.001 και άνω
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αβεβαιότητες και ρίσκα
στην πορεία της ανάκαμψης
κεντρικό ζήτημα της κλιμάκωσης

των αντιλαϊκών αναδιαρθρώσεων
ήταν το «αποτύπωμα»
του ετήσιου συνεδρίου «Invest

Το

in Greece», που διοργανώθηκε από
την «Capital Link» στη Νέα Υόρκη,
με θεματική την προσέλκυση
στην Ελλάδα, ιδιαίτερα
στους κλάδους των Τραπεζών, της
Ενέργειας, στον Τουρισμό και τις
αλλά και σε τομείς όπως
τα κρατικά και τα εταιρικά ομόλογα.
επενδύσεων

Υποδομές,

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις
συζητήσεις που διενεργήθηκαν στο
πλαίσιο του συνεδρίου, έγιναν
η «επιφυλακτικότητα» και η
«στάση αναμονής» διεθνών «επενδυτών»
και «αγορών» αναφορικά με
την ανάληψη «επενδυτικού ρίσκου»
στην ελληνική οικονομία, σε αυτήν
τη φάση, γεγονός βέβαια που συνδέεται
και με τις γενικότερες διεργασίες,
τους κινδύνους και τα «σύννεφα»
μιας νέας καπιταλιστικής κρίσης
που εμφανίζονται στις οικονομίες
της EE και γενικότερα στην
οικονομία.
θυμίζουμε ότι ο ρυθμός ανάκαμψης
του ΑΕΠ 2,5%, που προβλέπεται
στον κρατικό προϋπολογισμό για
το 2019, στηρίζεται κατά κύριο λόγο
στην τόνωση των νέων επενδύσεων
για τις οποίες προβλέπεται ενίσχυση
11,9%, ως αποτέλεσμα βέβαια
των συντελούμενων αναδιαρθρώσεων
καθώς και της κρατικής
επιχειρηματικών ομίλων
εμφανείς

παγκόσμια

χρηματοδότησης

μέσω του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στην πρόσφατη έκθεση με τη μεταμνημονιακή «αξιολόγηση» στην
οικονομία ξεκαθαρίζει ότι οι
προβλέψεις της για την ανάκαμψη
βασίζονται στη διατήρηση της δυναμικής
των μεταρρυθμίσεων, στην
και στη διαμόρφωση κατάλληλου
επενδυτικού περιβάλλοντος.
Μάλιστα, σε ό,τι αφορά συνολικά
τις εξελίξεις στις οικονομίες της EE,
η Κομισιόν έχει προειδοποιήσει για
τον μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας και
για «αλληλένδετους κινδύνους
εξελίξεων». Ως ζήτημα
στρατηγικής σημασίας αναδεικνύεται
η «περαιτέρω ενίσχυση της
ελληνική

αξιοπιστία

ναμένεται να έχει η σημερινή συνεδρίαση
του διοικητικού συμβουλίου
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
αναφορικά με το μείγμα της
πολιτικής στην Ευρωζώνη, με φόντο βέβαια και τη σταδιακή
απόσυρση των μέτρων της νομισματικής
χαλάρωσης. Σε κάθε περίπτωση,
τα βασικά επιτόκια του ευρώ θα
παραμείνουν στα σημερινά «ιστορικά
χαμηλά επίπεδα» για αρκετό
ακόμη, με στόχο βέβαια τη
διοχέτευση φτηνής χρηματοδότησης
προς τους επιχειρηματικούς
της Ευρωζώνης.
νομισματικής

διάστημα

ομίλους

δυσμενέστερων

Οικονομικής

και Νομισματικής Ενωσης»,
σε μια εξέλιξη που έρχεται να

«δέσει» με την κλιμάκωση των αντιλαϊκών
αναδιαρθρώσεων στην Ευρωζώνη με στόχο τη θωράκιση της
των ευρωπαϊκών
ομίλων. Η πορεία για την «εμβάθυνση»
ανταγωνιστικότητας

της Οικονομικής και Νομισματικής

Ενωσης (ΟΝΕ) βρίσκεται στην

Επιχειρηματικές
αναδιατάξεις
Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία
«Famar» (πρώην ιδιοκτησία του
ομίλου

«Μαρινόπουλος») ολοκλήρωσε
χτες την αναδιάρθρωση του χρέους

της, ύψους 174 εκατ. ευρώ, με
από την «Pillarstone»,
που με τη σειρά της δραστηριοποιείται
χρηματοδότηση

στη διαχείριση «κόκκινων»
δανείων. Η «Pillarstone»
επιχειρηματικών

ατζέντα της Συνόδου Κορυφής της
Ευρωζώνης, που συνεδριάζει αύριο
Παρασκευή στις Βρυξέλλες με

αποτελεί επιχειρηματική σύμπραξη
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα

άξονες την αναβάθμιση του
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας
(ESM), την Τραπεζική Ενωση,
καθώς και τις διεργασίες για τον
κοινό προϋπολογισμό.

(EBRD), την αμερικανική KKR,
τη Eurobank και την Alpha Bank.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε χτες ο
πλειστηριασμός του μετοχικού πακέτου
που κατείχε ο όμιλος «Folli Follie»
στα «Αττικά Πολυκαταστήματα».

κεντρικούς

λεγόμενο

Παράλληλα, ειδική βαρύτητα α¬

Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
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Συμπτώσεις
Την ώρα που η κυβέρνηση λέει και ξαναλέει
ότι η εξωτερική της πολιτική δεν
από καμία τρίτη δύναμη και έχει
αποκλειστικό γνώμονα τα εθνικά
μια αποκαλυπτική ομιλία για το
τι σημαίνουν αυτά τα λεγόμενα εθνικά
συμφέροντα έκανε ο Eu Μυτιληναίος στις
ΗΠΑ όπου βραβεύτηκε στο πλαίσιο του
20ού Συνεδρίου Capital Link Σύμφωνα
με το ΑΠΕ κατά τη βράβευση του από τον
Τζ Πάιατ ο επιχειρηματίας είπε αναφορικά
με το τι σημαίνει για την Ελλάδα η νέα
Η χώρα πρέπει α Να
παγκόσμια τάξη
ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές
της σχέσεις κυρίως με τις ΗΠΑ β
Να συνεχίσει με επιτυχία την περιφερειακή
εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα το ζήτημα με την
ΠΓΛΜ με τη μέγιστη πολιτική συγκατάθεση
γ Να παλέψει πολύ σκληρά για το
έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
για την EE είπε ότι θα πρέπει να
μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από
τη Ρωσία προωθώντας Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας δημιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας
την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού
από τις ΗΠΑ καθώς και να μειώσει
τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις
ΗΠΑ δημιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό
στρατό ο οποίος θα είναι έντιμος και ισότιμος
εταίρος των ΗΠΑ Οι συμπτώσεις
με τα όσα προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ μεταξύ άλλων και με τον Στρατηγικό
Αιάλογο που ξεκινά σήμερα κάθε
άλλο παρά τυχαίες είναι Τα περί εθνικών
συμφερόντων κρύβουν από πίσω τους τα
συμφέροντα της αστικής τάξης και μόνο
μπλέκοντας το λαό μας ακόμα βαθύτερα
στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και
ανταγωνισμούς
καθορίζεται

συμφέροντα

Αντίστοιχα

αερίου
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Βραβείο στον Ευ Μυτιληναίο
για τη συμβολή του στην οικονομία
την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της
τιμήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της MYTILINEOS S.A Ευάγγελος Μυτιληναίος με το
βραβείο 2018 Hellenic Capital Link Leadership Award
στο πλαίσιο του 20ου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα
της Capital Link που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη
Στην ομιλία του ο τιμώμενος Ευάγγελος Μυτιληναίος
ικανοποίηση γιατί μετά από αρκετά καιρό η Ελλάδα
δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής
κάτι που αποτελεί καλό νέο Σημείωσε ωστόσο πως πριν
φτάσουμε στην Ελλάδα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στον
κόσμο και να αξιολογήσουμε το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο
περιβάλλον διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα μας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει
από τα κρύα χρόνια της κρίσης στην ομαλότητα και την
που της αξίζει
Στο ερώτημα που έθεσε τι σημαίνειγιατην Ελλάδα νέα
τάξη και η μετά την παγκοσμιοποίηση εποχή ο κ
Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει
α Να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της
σχέσεις κυρίως με τις ΗΠΑ
β Να συνεχιστεί με επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση
και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το

Για

Ελλάδας

εξέφρασε

ευημερία

παγκόσμια

ζήτημα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας με τη μέγιστη πολιτική συγκατάθεση
γ Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης
Για την ελληνική οικονομία είπε πως δεν υπάρχουν μαγικές
λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η Ελλάδα να
προχωρήσει με τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις και την
ιδιωτικοποίηση να δημιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο
και φορολογικό περιβάλλον Να προσελκύσει
μεγάλες και μικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις με γρήγορη
αδειοδότηση να έχει ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική
και στοχοθετημένα κίνητρα
Σημειώνοντας ότι η οικονομική κρίση της Ελλάδας οφείλεται
σε τρία βασικά προβλήματα τα δημοσιονομικά ελλείμματα
το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα
αξιοπιστίας τόνισε ότι πρέπει να ασχοληθούμε και με τα
τρία αν θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας μια κρίση και κυρίως
το ζήτημα της αξιοπιστίας
Καταλήγοντας ο κ Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες
να μείνουμε ενωμένοι καινά ονειρευόμαστε ότι δεν θα είναι
μακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν μία πραγματικά
ώριμη και ευημερούσα ευρωπαϊκή χώρα ισότιμο
μέλος μιας πραγματικά ενωμένης Ευρώπης
επιχειρηματικό

αναπτυγμένη
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Επικοινωνιακά παιχνίδια
στις πλάτες των φορολογουμένων
Παοαδονή Τσακαλώτου Δεν ήταν οι φόροι
που υπήκαν δίκαιοι και σωστοί
ένα αφήγημα μετά to άλλο επιστρατεύουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κορυφώνοντας
την επικοινωνιακή τους στρατηγική εν μέσω άτυπης μεν παρατεταμένης δε
προεκλογικής περιόδου
Τη στιγμή που οι κυβερνώντες δέχονται ομαδικά πυρά για την πολιτική της υπερφορολόγη
σης η οποία γεννά υπερπλεονάσματα που στη συνέχεια μοιράζονται ως κοινωνικό μέρισμα
ο υπουργός Οικονομικών διασκεδάζει τις εντυπώσεις με το όνειρο ενός δίκαιου φορολογικού

Το

συστήματος

Αφότου θυσίασαν τη μεσαία τάξη στο βωμό του υπερπλεονάσματος προκειμένου να κρατήσουν
αλλά και να προσεγγίσουν ψηφοφόρους μέσω του μερίσματος ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
παραδέχτηκε ότι οι φόροι που επιβλήθηκαν στους Έλληνες δεν ήταν όλοι δίκαιοι
Ειδικότερα μιλώντας από τη Νέα Υόρκη σε συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού
φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link ο κ Τσακαλώτος σημείωσε χαρακτηριστικά Αν
παρέμενα υπουργός Οικονομικών για τα επόμενα 3-4 χρόνια εκτός της συνέχισης της σταθερότητας
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό
πολύ πιο σταθερό και δίκαιο
Στο ερώτημα αν το νέο φορολογικό σύστημα θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη μείωση φορολογίας
των επιχειρήσεων ο ίδιος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη
ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται κατά 1 ετησίως για τα επόμενα
4 χρόνια
Εγώ σκεφτόμουν περισσότερο όταν μιλούσα για τον προσωπικό μου στόχο τον φόρο εισοδήματος
παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων Όμως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαπο
φυγής όπως και σ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν τελειώνει ποτέ Είναι μια μάχη πολλές φορές
άνιση γιατί οι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους
και λογιστές για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθμιστική πρωτοβουλία μιας κυβέρνησης
δήλωσε ο

ΥΠΟΙΚ

Παράλληλα ο ίδιος ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιμετωπιστεί το θέμα του επιδόματος θέρμανσης
καθώς λόγω του υπερπλεονάσματος και του αποθεματικού υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος
Για τον νόμο Κατσέλη σημείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντομα
θα είναι έτοιμες οι ανακοινώσεις Θέλουμε μία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας χωρίς όμως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι χρειάζεται ακόμη λίγη δουλειά είπε
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Ε

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΙ

Βραβείο για
τη συμβολή του
στην οικονομία
την εξαιρετική συμβολή του

Γιαστην οικονομία τιμήθηκε ο
τηζ MYTILINEOS Ε

πρόεδρος

Μυτιληναίος

με το βραβείο 2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award
στο πλαίσιο του 20ου επενδυτικού
φόρουμ για την Ελλάδα τηζ Capital
Link Για την ελληνική οικονομία είπε
πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις
και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η

Ελλάδα να προχωρήσει με τις
μεταρρυθμίσεις

συμφωνημένες

http://www.proelasi.org/
Publication date: 12/12/2018 23:21
Alexa ranking (Greece): 2964
http://www.proelasi.org/%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%c...

Τουρκικές έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα
Την παρουσία της στην περιοχή ανάµεσα στο ανατολικό άκρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας κοντά στο
Καστελλόριζο και στα οικόπεδα 4 και 5 της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής
Δηµοκρατίας ανανεώνει διαρκώς η Αγκυρα.
Τελευταία εξέλιξη συνιστά η έκδοση τριών διαδοχικών NAVTEX (1291/18, 1298/18 και 1299/18), µε τις οποίες
κοινοποιούνται προς ναυτιλλοµένους δύο ασκήσεις µε πυρά, αλλά και σεισµικές έρευνες του τουρκικού
σκάφους «Μπαρµπαρός». Οι σεισµικές έρευνες θα πραγµατοποιηθούν µέχρι και αύριο σε µια περιοχή η
οποία στον χάρτη αποτυπώνεται ως ένα νοητό «V», που αφενός σαφέστατα πλήττει την ελληνική θέση
περί ΑΟΖ που συνορεύει µε εκείνη της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αφετέρου αποτελεί αναβάθµιση των
προκλήσεων, καθώς η Αγκυρα δεν περιορίζεται σε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά πραγµατοποιεί
παράνοµες έρευνες στην υφαλοκρηπίδα.
Η αυξηµένη κινητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο ναυτικής παρουσίας αλλά και
ερευνών για φυσικό αέριο, συνοδεύεται από µπαράζ δηµοσιευµάτων στη γειτονική χώρα περί περαιτέρω
στρατιωτικοποίησης των Κατεχοµένων. Συγκεκριµένα, µερίδα του τουρκικού Τύπου εµφανίζει την Αγκυρα
έτοιµη να ιδρύσει σηµαντικής έκτασης ναυτική βάση στο βόρειο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου εντός του
επόµενου χρόνου.
Η γενικότερη στάση των Τούρκων αναδεικνύεται και από τις δηλώσεις αξιωµατούχων, όπως ο
αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι. «Δεν θα επιτρέψουµε βήµατα που προσπαθεί να κάνουν εναντίον
της χώρας µας και των Τουρκοκυπρίων η Ελλάδα και ο ελληνοκυπριακός τοµέας, οι οποίοι είναι
κακοµαθηµένοι από την Ε.Ε.», είπε ενώπιον της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ο κ. Οκτάι, επισηµαίνοντας ότι
«σε αυτό το θέµα, µαζί µε την αποφασιστικότητά µας, τις διπλωµατικές µας προσπάθειες δείχνουµε και τη
στρατιωτική µας δύναµη και την πολιτική µας στην ενέργεια». Στο Αιγαίο η ναυτική κινητικότητα είναι
φυσιολογική, αν και στον αέρα εξακολουθούν να καταγράφονται πλέον σχεδόν καθηµερινά εικονικές
αεροµαχίες, όπως συνέβη και χθες το µεσηµέρι στα νότια της Χίου ανάµεσα σε δύο τουρκικά και δύο
ελληνικά F-16.
Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ
Οι τουρκικές προκλήσεις καταγράφονται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την ελληνική διπλωµατία,
καθώς αύριο αρχίζει στην Ουάσιγκτον ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ. «Εχουµε λάβει µια
στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουµε να
οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή» είπε ενδεικτικά ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών Ευρώπης και Ευρασίας Ματ Πάλµερ, στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Πάλµερ αναφέρθηκε στη στενή αµυντική σχέση των δύο χωρών αλλά και στις προοπτικές
συνεργασίας στον χώρο της ενέργειας. Η ελληνική αποστολή υπό τον υπουργό αναπληρωτή Εξωτερικών Γ.
Κατρούγκαλο φθάνει στις ΗΠΑ σήµερα.
Οι πρώτες επαφές του κ. Κατρούγκαλου θα πραγµατοποιηθούν στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου
θα συναντηθεί µε τους απεσταλµένους του γ.γ. για το ονοµατολογικό Μάθιου Νίµιτς και το Κυπριακό Τζέιλ
Χολ Λουτ.
Βασίλης Νέδος
Πηγή: Έντυπη εκδοση της εφηµερίδας «Η Καθηµερινή», 12 Δεκεµβρίου 2018
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Ηµέρα της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Το καµπανάκι λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Ν.Υόρκης «χτύπησα», στην
τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», την 11η
Δεκεµβρίου η οποία αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ και του
εξωτερικού σε πάνω από 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις
γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης
στην κεντρική είσοδο της Wall Street. Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς
τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των
συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων και πραγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του
Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
http://elenakountoura.gr/yp-tourismou-e-kountoura-chtypise…/
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ΧΤΥΠΗΣΕ ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΗΣ WALL STREET Η ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών.
Η υπουργός Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Eλ. Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος
του NYSE. Η υπουργός Τουρισµού προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το
NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Ενισχύεται το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης
Συντάκτης:
Μάριος Χριστοδούλου
Μεγαλύτερο κονδύλι για τη χρηµατοδότηση του
επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης την τρέχουσα περίοδο
και εξαγορά µέρους των ακριβών δανείων που έλαβε η χώρα από το ΔΝΤ
προανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, από τη Νέα Υόρκη.

Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο, πολύ σύντοµα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το νέο
πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς, που θα διαδεχθεί
τον νόµο Κατσέλη-Σταθάκη. Το νέο πλαίσιο θα είναι έτσι δοµηµένο ώστε να µην
προστατεύει τους κακοπληρωτές.
Ειδικά για το πετρέλαιο θέρµανσης, από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link ο κ.
Τσακαλώτος ανέφερε ότι θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα
που θα δοθεί φέτος στα νοικοκυριά. «Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί», επισήµανε ο υπουργός
Οικονοµικών.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη εξήγησε ότι
υπάρχει σχέδιο που θα εφαρµοστεί το 2019 και προβλέπει την ταχύτερη αποπληρωµή
των ακριβών δανείων από το ΔΝΤ ύψους 5 δισ. ευρώ για τα οποία η χώρα πληρώνει
επιτόκιο 4,9%.
Ηδη η αρµόδια υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, πριν από λίγες
ηµέρες, έκανε λόγο για επιπλέον 15 εκατ. ευρώ, σε όσους πήραν την περσινή περίοδο
επίδοµα θέρµανσης, ως έκτακτη ενίσχυση λόγω των φετινών υψηλών τιµών του
πετρελαίου.
Την έκδοση της σχετικής απόφασης καθυστερούν ωστόσο τεχνικά ζητήµατα τα οποία
συνδέονται µε τις τελευταίες νοµοθετικές αλλαγές που έγιναν στον αυτοδιοικητικό
χάρτη, µε αποτέλεσµα να αλλάξουν οι ζώνες επιδότησης.
Οσες περιοχές χαρακτηρίζονται «ορεινές», ανεβαίνουν στην υψηλότερη ζώνη
επιδότησης, άρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καλείται να βρει και να
υπολογίσει µέσω των φορολογικών δεδοµένων πόσοι είναι οι νέοι εν δυνάµει
δικαιούχοι, άρα και ποιο είναι το επιπλέον κόστος που θα βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισµό.
Το κονδύλι για το επίδοµα θέρµανσης έφτανε στα 206 εκατ. ευρώ το 2014, για να πέσει
στα 186 εκατ. το 2015, στα 106 εκατ. το 2016, στα 112 εκατ. το 2017 και στα 55 εκατ. το
2018, όταν και αποφασίστηκε µια επιπλέον επιδότηση 15 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους
της Α’ Ζώνης, που περιλαµβάνει τους ορεινούς και αποµακρυσµένους νοµούς της
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της Α’ Ζώνης, που περιλαµβάνει τους ορεινούς και αποµακρυσµένους νοµούς της
επικράτειας.
Από το ίδιο συνέδριο ο υπουργός αναφέρθηκε στα κυβερνητικά σχέδια της επόµενης
τετραετίας που περιλαµβάνουν µειώσεις φόρων σε εισόδηµα και ΦΠΑ, ενώ οι αλλαγές
αυτές θα συνδυαστούν µε ένα νέο φορολογικό σύστηµα, µια νέα φορολογική
µεταρρύθµιση.
Χθες, πάντως, κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή µε την οποία καταργείται από 1ης
Ιανουαρίου του 2019 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί.
Από αυτή τη µεταβολή επέρχεται ετήσια απώλεια εσόδων 28 εκατ. ευρώ στον κρατικό
προϋπολογισµό.
Αναφορικά µε την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ είπε ότι «είναι µέσα στο
πρόγραµµά µας». Εξήγησε ότι υπάρχει σχέδιο που θα εφαρµοστεί το 2019 και προβλέπει
την ταχύτερη αποπληρωµή των ακριβών δανείων.
Πρόκειται για ένα ποσόν που φτάνει τα 5 δισ. ευρώ επί συνόλου 9,8 δισ. ευρώ που είναι
οι υποχρεώσεις της χώρας προς τον διεθνή οργανισµό. Για τα δάνεια των 5 δισ. η
χώρα πληρώνει επιτόκιο 4,9% στο ΔΝΤ. Και αυτό γιατί το Ταµείο υιοθετεί κλιµακωτό
επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε την έκθεση που έχει η χώρα στα δάνειά του.
Η ελληνική πλευρά θέλει να απαλλαγεί από το µεγάλο αυτό βάρος της εξυπηρέτησης
του δηµόσιου χρέους και ταυτόχρονα να µειώσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
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Ο Μακρόν στέλνει νέες στρατιωτικές δυνάµεις στο Στρασβούργο

Ο Μακρόν στέλνει νέες στρατιωτικές
δυνάµεις στο Στρασβούργο
12/12/2018 - 21:50

23:40
Σύνοδος Κορυφής αύριο στις Βρυξέλλες- Το Brexit στην κορυφή της ατζέντας
23:35
Τζέρεµι Κόρµπιν:Το βρετανικό κοινοβούλιο χρειάζεται να επανακτήσει τον έλεγχο του Brexit
23:25
Έγκληµα στην πλατεία Βάθη- Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός από σφαίρα πυροβόλου όπλου
23:10
Μπενφίκα – ΑΕΚ 0-0 (Α ηµίχρονο)
23:06
Η Μέι έλαβε 200 θετικές ψήφους και παραµένει στην ηγεσία του Συντηρητικού κόµµατος
23:05
Η Τερέζα Μέι κέρδισε την µάχη για την ψήφο εµπιστοσύνης
22:32
Επιδείνωση του καιρού αύριο- Χιονοπτώσεις και σε πεδινές περιοχές
22:22
Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την πρόταση µοµφής κατά της Τ.Μέι- Σε εξέλιξη η καταµέτρηση
22:00
Από αύριο το εορταστικό ωράριο των καταστηµάτων

http://www.polispress.gr/
Publication date: 12/12/2018 21:50
Alexa ranking (Greece): 28786
http://www.polispress.gr/%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%8c%ce%bd-...

21:54
Στις Βρυξέλλες µεταβαίνει απόψε ο Αλέξης Τσίπρας για την Σύνοδο Κορυφής
21:45
Champions League: Ρεάλ Μ.- ΤΣΣΚΑ Μ. 0-3, Πλζεν – Ρόµα 2-1
21:35
Την Λέσχη Φιλίας Πανόρµου και την πλατεία Πλυτά στον Άγιο Αρτέµιο επισκέφθηκε σήµερα ο υποψήφιος
δήµαρχος Αθηναίων Παύλος Γερουλάνος
21:18
Γαλλία: Έκκληση της αστυνοµίας για πληροφορίες µε στόχο την σύλληψη του φερόµενου δράστη Σερίφ
Σεκάτ
21:05
O Μακρόν στέλνει νέες στρατιωτικές δυνάµεις στο Στρασβούργο
20:58
Στρασβούργο: Σε κώµα ο Ιταλός δηµοσιογράφος Αντόνιο Μεγκαλίτσι που τραυµατίστηκε στην επίθεση
20:51
Μυτιλήνη: Εξάρθρωση εγκληµατικής οργάνωσης που εξαπατούσε κυρίως ηλικιωµένους
20:45
To ιταλικό έλλειµµα µειώνεται από το 2,4% στο 2,04%- Πρόοδος στην συνάντηση Κόντε µε Γιούνκερ
20:28
Βρετανία: Σε εξέλιξη η ψηφοφορία επί της πρότασης µοµφής σε βάρος της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι
20:23
Έντονη αντιπαράθεση Ε.Τσακαλώτου και Κ.Σκανδαλίδη στη Βουλή κατά την συζήτηση του
προϋπολογισµού
20:21
H Γερµανία αποκτά πρόσβαση στα κοιτάσµατα λιθίου της Βολιβίας- Πρώτη ύλη για µπαταρίες στην εποχή
του ηλεκτρικού αυτοκινήτου
20:06
Κυπριακό και Συµφωνία των Πρεσπών στο επίκεντρο συναντήσεων του Γ.Κατρούγκαλου µε Τζέιν Χολ Λουτ
και Μάθιου Νίµιτς
20:05
πΓΔΜ: Αλλαγές στην επίµαχη τροπολογία που είχε προκαλέσει προβληµατισµό στην Αθήνα
19:53
Αρχηγείο ΕΛΑΣ: Μη δικαιούχοι αναδροµικών 4.600 ειδικοί φρουροί
19:45
Αλλάζει ο προγραµµατισµός των προσλήψεων στο Δηµόσιο- Σε διαβούλευση πολυνοµοσχέδιο του
υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης
19:44
Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι δεν θα είναι ξανά υποψήφια στις επόµενες εκλογές
19:29
Στρασβούργο: Η Χριστουγεννιάτικη αγορά θα παραµείνει κλειστή για άλλες 24 ώρες
19:28
Επιστολή-απάντηση της Φ.Γεννηµατά στο Ν.Βούτση σχετικά µε την απορριφθείσα πρόταση της για
σύσταση διακοµµατικής επιτροπής για τα εκκρεµή ζητήµατα Πολιτείας-Εκκλησίας
19:25
Κυκλοφοριακά προβλήµατα στην άνοδο της λ.Κηφισσού από Αττική οδό έως Βαρυµπόµπη-Σύγκρουση ΙΧ µε
νταλίκα- Η πυροσβεστική απεγκλώβισε οδηγό
19:10
Ν.Δ: «Ο πανικός του Μαξίµου προκαλεί πλέον θυµηδία- Tο ΕΛΚ θα παραστεί στο Συνέδριο της Νέας
Δηµοκρατίας στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο
18:59
Γερµανία: Η αστυνοµία αναζητά δύο αδέλφια για την επίθεση στο Στρασβούργο
18:55
Συνόδος Κορυφής (13-14/12): Brexit, µεταναστευτικό και εµβάθυνση ΟΝΕ και το δηµοσονοµικό πλαίσιο της
περιόδου 2021-2027
18:53
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Μέγαρο Μαξίµου: Περιµένουµε από τον κ. Μητσοτάκη να κατονοµάσει τους ηγέτες που συµµετείχαν στη
«συναλλαγή» µε τον πρωθυπουργό
18:52
Πάνω από 700 νέοι έχουν εκπαιδευτεί από το δωρεάν πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
18:51
Δηµοψήφισµα για την ένωση της Β. Ιρλανδίας µε την Ιρλανδία ζητά το Σιν Φέιν
18:50
Ξεκίνηση στην Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισµό
18:45
Επιστολή του Κ.Μητσοτάκη στο Επίτροπο Γ.Χαν: Ζητά παρέµβαση της Ε.Ε για τις περιουσίες οµογενών
στην Αλβανία
18:34
Βουλή: Συναίνεση των κοµµάτων στην αποσύνδεση εκλογής ΠτΔ από πρόωρες εκλογές
18:25
Δυναµικές κινητοποιήσεις µε τα «µπλε γιλέκα» ετοιµάζουν οι Ειδικοί Φρουροί για τα αναδροµικά
18:18
Μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων µε υπουργική απόφαση για την αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλέπει το
νοµοσχέδιο του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
18:09
Η Στοά Εµπόρων αποκτά ζωή και πνοή µε οκτώ νέα καταστήµατα- Πρωτοβουλία του Δήµου Αθηναίων
18:08
Απόψε το βράδυ η κρίσιµη ψηφοφορία για την πρόταση µοµφής κατά της Τ.Μέι
17:58
Γ. Σταθάκης: Στόχος η αµοιβαία αποδεκτή λύση στο ζήτηµα της ΛΑΡΚΟ
17:53
Σοβαρές καθυστερήσεις στην κίνηση των οχηµάτων στην κάθοδο του Κηφισού
17:49
Με άνοδο 1,62% έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 646,16 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:41
Μυτιλήνη: Ελεύθερος µε περιοριστικούς όρους ο δράστης της επίθεσης σε µετανάστη από το Μπαγκλαντές
17:37
Στα 1,1346 δολάρια διαµορφώθηκε η ενδεικτική ισοτιµία ευρώ-δολαρίου
17:29
Γαλλία: Ενός λεπτού σιγή για τα θύµατα του Στρασβούργου, σε Βουλή και Γερουσία στο Παρίσι
17:22
Το «The Christmas Factory» στην Τεχνόπολη του Δήµου Αθηναίων έως τις 6 Ιανουαρίου
17:14
Μαρτίνς: «Πιστεύω οτι θα προκριθούµε»
17:06
Κοινή επιστολή 34 ΜΚΟ προς τον πρωθυπουργό για την ανάγκη επείγουσας κλιµατικής δράσης
16:56
Aegean: Αύξηση επιβατικής κίνησης 10% τον Νοέµβριο
16:49
Στα 300 καλύτερα business schools η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ
16:44
Ποµπέο: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη δολοφονία Κασόγκι
16:39
Θερµαινόµενο χώρο για τις ευάλωτες οµάδες διαθέτει ο δήµος Αθηναίων έως το µεσηµέρι της Πέµπτης
στη οδό Σοφοκλέους 66
16:31
ΠΡΑΤΤΩ: Ο πρωθυπουργός να αποδοκιµάσει άµεσα και δηµόσια τη δήλωση Καµµένου
16:24
Αλ. Τσίπρας στο twiter: «Η Δηµοκρατία δεν απειλείται και δεν εκβιάζεται – Συλλυπητήριά στις οικογένειες

http://www.polispress.gr/
Publication date: 12/12/2018 21:50
Alexa ranking (Greece): 28786
http://www.polispress.gr/%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%8c%ce%bd-...

των θυµάτων και στον γαλλικό λαό για την επίθεση στο Στρασβούργο»
16:19
Η έκθεση «Μεσαιωνικοί θησαυροί από το Κρατικό Αρχαιολογικό Μουσείο Βαρσοβίας» στο Βυζαντινό και
Χριστιανικό Μουσείο
16:14
ΗΠΑ: Στο 2,2% ο πληθωρισµός το Νοέµβριο
16:09
Ισπανία: Απαγορεύτηκε προσωρινά η κυκλοφορία των πιο ρυπογόνων οχηµάτων στη Μαδρίτη, λόγω της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης
16:00
Στ. Αραχωβίτης: Καταβολή έκτακτης κρατικής ενίσχυσης ύψους 10,2 εκατ. ευρώ σε ροδακινοπαραγωγούς
15:53
Συνάλλαγµα: Άνοδος του ευρώ στα 1,1353 δολάρια
15:49
Ανοδο 1,66% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 646,38 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
15:43
«Όχι» της UEFA στην ΑΕΚ για παράσταση στην εκδίκαση
15:39
Υπόθεση TOR – M1: Κάθειρξη 22 ετών για τον Γιάννη Σµπώκο
15:35
ΚΚΕ: Να ανακληθεί η απαράδεκτη και προκλητική απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης
15:24
Σε τράπεζες και Αττικά Πολυκαταστήµατα το 35,7% των µετοχών της Folli Follie στα Attica stores
15:16
Έρευνα BBC: Η Μέι θα καταφέρει να συγκεντρώσει το απαιτούµενο όριο των 158 βουλευτών στην
ψηφοφορία επί της πρότασης µοµφής
15:13
Μοσκοβισί στη Les Echos: «Ρήγµα ανάµεσα στη Γαλλία των µητροπόλεων που ευηµερεί και στη Γαλλία που
υποφέρει στις ηµιαστικές ζώνες»
15:08
Επιδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής η Έκθεση της Αρχής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
για το 2017
15:01
Θερµαινόµενο χώρο για τις ευάλωτες οµάδες διαθέτει ο δήµος Αθηναίων έως το µεσηµέρι της Πέµπτης
στη οδό Σοφοκλέους 66
14:54
«Ευαγγελισµός»: Δεν στοιχειοθετείται βιασµός του 19χρονου
14:49
Το Ποτάµι για υπόθεση Πετσίτη: «Η πρώτη φορά Αριστερά φαίνεται ότι έµαθε πολύ γρήγορα τα παλιά
κόλπα. Κατά τα λοιπά ζήτω ο αγώνας κατά της διαπλοκής»
14:46
Αύξηση 107% στις εγγραφές ηλεκτρονικού λογαριασµού της ΔΕΗ – Το 49% των εντεταγµένων στο ebill
επιλέγει µόνο την ηλεκτρονική έκδοση
14:43
Μέρκελ: «Δεν έχουµε καµία πρόθεση να αλλάξουµε τη συµφωνία εξόδου – Αυτή είναι η κοινή θέση των
κρατών-µελών»
14:39
Μ. Σαλβίνι: Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής η Ιταλία
14:36
Εκτός ΚΟΤ ηλεκτρικού ρεύµατος 1 στους 3 δικαιούχους
14:32
ΝΔ σε Μαξίµου: «O κόσµος το ‘χει τούµπανο κι αυτοί κρυφό καµάρι»
14:29
Ζάιµπερτ: Η γερµανική κυβέρνηση παραµένει προσηλωµένη σε µια συντεταγµένη έξοδο της Βρετανίας από
την Ε.Ε.
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Η Eλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Η υπουργός Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street. H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150
εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street. Η εκδήλωση αποτελεί
ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών εισηγµένων
εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την επόµενη
ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη. Διαβάστε περισσότερα στο
real.gr
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Η Eλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Facebook
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E-mail
Η υπουργός Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
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Η Eλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street

Η υπουργός Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Eλ. Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος
του NYSE. Η υπουργός Τουρισµού προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το
NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Ενας πραγµατιστής ιδεολόγος...

Ενας πραγµατιστής ιδεολόγος...
Πριν από µόλις ένα έτος, όταν ακόµη η ελληνική οικονοµία προσπαθούσε να ξεπεράσει τις συνέπειες της
παρ’ ολίγον καταστροφικής διαπραγµάτευσης του 2015, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
είχε επί της ουσίας εκφράσει την ελπίδα η πρώτη παρουσία του στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ του Capital
Link στη Νέα Υόρκη να ήταν και η τελευταία. Ηταν ίσως µία υπόσχεση προς τον εαυτό του, καθώς, ως
µαρξιστής οικονοµολόγος, είχε παραδεχθεί ότι αισθανόταν σαν ψάρι έξω από το νερό στην Μέκκα του
καπιταλισµού. Πράγµατι, η επιβλητική αίθουσα του ιδιωτικού κλαµπ απέναντι από το Σέντραλ Παρκ, όπου
πραγµατοποιείται τα τελευταία χρόνια το συνέδριο της εταιρείας για τις επενδύσεις στην Ελλάδα, αλλά
και η παρουσία δικηγόρων, τραπεζιτών και χρηµατιστών της Γουόλ Στριτ, προκαλεί δέος.Την περασµένη
Δευτέρα, ο κ. Τσακαλώτος ήταν πλέον εξοικειωµένος και µε την αίθουσα και µε το κοινό, καθώς από τότε
έχει αποδυθεί στην εκστρατεία επιστροφής στις αγορές. Θυµήθηκε όµως τι εννοούσε στην πρώτη του
οµιλία: Οτι φιλοδοξεί να γίνει ο λιγότερο σηµαντικός υπουργός στην κυβέρνηση, διότι αυτό θα σήµαινε ότι
η οικονοµία θα είχε σταθεροποιηθεί και ο ίδιος θα είχε επιτελέσει το έργο του. Τώρα που, όπως εκτίµησε,
η δηµοσιονοµική σταθεροποίηση έχει επιτευχθεί, βρήκε µια νέα αποστολή. Οπως είπε, θα ήθελε στο µέλλον
να επικεντρωθεί στη µεταρρύθµιση του φορολογικού συστήµατος, προκειµένου να γίνει πιο δίκαιο και
σταθερό. Οσο για την έξοδο στις αγορές, εξέφρασε την εµπιστοσύνη του στο έργο του ΟΔΔΗΧ, ενώ στο
πλαίσιο της διαχείρισης του χρέους προανήγγειλε και την πρόθεση της κυβέρνησης για πρόωρη
αποπληρωµή των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ.
Σε αντίθεση µε το µήνυµα του πρωθυπουργού προς τους επενδυτές ότι το φορολογικό σύστηµα είναι ήδη
«σταθερό και εκσυγχρονισµένο», ο κ. Τσακαλώτος όχι µόνο θέλει να το κάνει πιο δίκαιο και σταθερό, αλλά
αναγνώρισε επίσης ότι οι φορολογικές επιλογές του επιβάρυναν τις επιχειρήσεις και τις απέδωσε στη...
θολούρα αλλά και στις ανάγκες της κρίσης. Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στην ανάγκη διεύρυνσης της
φορολογικής βάσης και στην καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, σκοπό για τον οποίο δεν απέκλεισε τη
µείωση του ΦΠΑ. «Θα µπορούσαµε να είχαµε γράψει εµείς την οµιλία», σχολίαζε αργότερα ο εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, αν και πρόσθεσε πως το στοίχηµα παραµένει
πάντα η εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων. Στη δική του παρέµβαση στο Capital Link, o κ. Κοστέλο σηµείωσε
ότι η Επιτροπή περιµένει τους επόµενους έξι µήνες να συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση
και στις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ εξέφρασε την ελπίδα η κυβέρνηση να επιδείξει µετριοπάθεια στην αύξηση
του κατώτατου µισθού, προκειµένου να προστατέψει τα κέρδη που έχει επιτύχει η οικονοµία στον τοµέα
της ανταγωνιστικότητας, αλλά και στην αντικατάσταση του νόµου Κατσέλη για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, ώστε να µη χρεώσει στις τράπεζες το κόστος της κοινωνικής της πολιτικής.
Παράγοντες της αγοράς επίσης ήταν σύµφωνοι, επί της αρχής τουλάχιστον, µε όσα ανέφερε ο κ.
Τσακαλώτος, συµπεριλαµβανοµένης της ανάγκης ισορροπίας µεταξύ µεταρρυθµίσεων και κοινωνικής
συνοχής. Ο ίδιος αντέκρουσε τις επικρίσεις περί παροχολογίας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση κάνει
κοινωνική πολιτική µε το δηµοσιονοµικό περιθώριο που δηµιούργησαν τα υπερπλεονάσµατα. Οσο για τον
υπουργό Οικονοµικών, η επιστροφή του στο συνέδριο δείχνει έναν πραγµατισµό, όσο και αν στο µυαλό του
παραµένει ιδεολόγος...
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Τουρκικές έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα

Την παρουσία της στην περιοχή ανάµεσα στο ανατολικό άκρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας κοντά στο
Καστελλόριζο και στα οικόπεδα 4 και 5 της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής
Δηµοκρατίας ανανεώνει διαρκώς η Αγκυρα.

Τελευταία εξέλιξη συνιστά η έκδοση τριών διαδοχικών NAVTEX (1291/18, 1298/18 και 1299/18), µε τις οποίες
κοινοποιούνται προς ναυτιλλοµένους δύο ασκήσεις µε πυρά, αλλά και σεισµικές έρευνες του τουρκικού
σκάφους «Μπαρµπαρός». Οι σεισµικές έρευνες θα πραγµατοποιηθούν µέχρι και αύριο σε µια περιοχή η
οποία στον χάρτη αποτυπώνεται ως ένα νοητό «V», που αφενός σαφέστατα πλήττει την ελληνική θέση
περί ΑΟΖ που συνορεύει µε εκείνη της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αφετέρου αποτελεί αναβάθµιση των
προκλήσεων, καθώς η Αγκυρα δεν περιορίζεται σε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά πραγµατοποιεί
παράνοµες έρευνες στην υφαλοκρηπίδα.
Η αυξηµένη κινητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο ναυτικής παρουσίας αλλά και
ερευνών για φυσικό αέριο, συνοδεύεται από µπαράζ δηµοσιευµάτων στη γειτονική χώρα περί περαιτέρω
στρατιωτικοποίησης των Κατεχοµένων. Συγκεκριµένα, µερίδα του τουρκικού Τύπου εµφανίζει την Αγκυρα
έτοιµη να ιδρύσει σηµαντικής έκτασης ναυτική βάση στο βόρειο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου εντός του
επόµενου χρόνου.
Η γενικότερη στάση των Τούρκων αναδεικνύεται και από τις δηλώσεις αξιωµατούχων, όπως ο
αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι. «Δεν θα επιτρέψουµε βήµατα που προσπαθεί να κάνουν εναντίον
της χώρας µας και των Τουρκοκυπρίων η Ελλάδα και ο ελληνοκυπριακός τοµέας, οι οποίοι είναι
κακοµαθηµένοι από την Ε.Ε.», είπε ενώπιον της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ο κ. Οκτάι, επισηµαίνοντας ότι
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«σε αυτό το θέµα, µαζί µε την αποφασιστικότητά µας, τις διπλωµατικές µας προσπάθειες δείχνουµε και τη
στρατιωτική µας δύναµη και την πολιτική µας στην ενέργεια». Στο Αιγαίο η ναυτική κινητικότητα είναι
φυσιολογική, αν και στον αέρα εξακολουθούν να καταγράφονται πλέον σχεδόν καθηµερινά εικονικές
αεροµαχίες, όπως συνέβη και χθες το µεσηµέρι στα νότια της Χίου ανάµεσα σε δύο τουρκικά και δύο
ελληνικά F-16.
Διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ
Οι τουρκικές προκλήσεις καταγράφονται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την ελληνική διπλωµατία,
καθώς αύριο αρχίζει στην Ουάσιγκτον ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας – ΗΠΑ. «Εχουµε λάβει µια
στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουµε να
οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή» είπε ενδεικτικά ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών Ευρώπης και Ευρασίας Ματ Πάλµερ, στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Πάλµερ αναφέρθηκε στη στενή αµυντική σχέση των δύο χωρών αλλά και στις προοπτικές
συνεργασίας στον χώρο της ενέργειας. Η ελληνική αποστολή υπό τον υπουργό αναπληρωτή Εξωτερικών Γ.
Κατρούγκαλο φθάνει στις ΗΠΑ σήµερα.
Οι πρώτες επαφές του κ. Κατρούγκαλου θα πραγµατοποιηθούν στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου
θα συναντηθεί µε τους απεσταλµένους του γ.γ. για το ονοµατολογικό Μάθιου Νίµιτς και το Κυπριακό Τζέιλ
Χολ Λουτ.
kathimerini.gr
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Έρχονται 120 δόσεις και Νόµος Κατσέλη
Δύο "στοιχήµατα" της κυβέρνησης που επιζητούν λύση µέσα στον Δεκέµβριο - Παράταση ενός έτους στην
ισχύ του εξωδικαστικού µηχανισµού αναµένεται να δώσει η κυβέρνηση, σύµφωνα µε πληροφορίες, καθότι
η διάρκεια ένταξης σε αυτόν λήγει στις 31/12/2018
Δύο “στοιχήµατα” που αφορούν τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα του Νόµου Κατσέλη, αλλά και των 120
δόσεων καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση και µάλιστα µέσα στις επόµενες ηµέρες, σύµφωνα µε
πληροφορίες.
Τα νέα όρια του νόµου
Σε σχέση µε το τι µέλλει γενέσθαι µε τον Νόµο Κατσέλη, εξετάζεται η εξάµηνη παράταση του νόµου (λήγει
στις 31.12.2018), µέχρι να καταρτιστεί ένα άλλο πλαίσιο ή να γίνει αντικατάσταση του παρόντος νόµου µε
νέο. Από το βήµα του συνεδρίου Capital Link που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, γι' αυτό
χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο της παράτασης της ισχύος του Νόµου Κατσέλη µε
µειωµένα όρια. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα µπορεί κάποιος να κάνει αίτηση υπαγωγής στον Νόµο Κατσέλη
εφόσον η εµπορική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για έναν ενήλικο (ποσό που
προσαυξάνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη και φτάνει τις 280.000 για ζευγάρι
µε τρία τέκνα) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης προσαυξηµένες κατά 70%, δηλαδή κυµαίνεται µεταξύ 13.906 ευρώ και 40.800 ευρώ, ανάλογα µε
την οικογενειακή κατάσταση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες προτείνουν τις 100.000 ευρώ ως όριο
εµπορικής αξίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό από την
κυβέρνηση, η οποία θα δεχόταν µια µικρή µείωση των ορίων της τάξης των 30.000 ευρώ.
Η λύση α λα "Εστία"
Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη εξετάζονται διάφορα σχέδια, µεταξύ των οποίων το
πρόγραµµα «Εστία» που εφαρµόζεται στην Κύπρο και το οποίο προβλέπει την καταβολή από το κράτος του
1/3 της µηνιαίας δόσης των στεγαστικών δανείων των πιο αδύναµων οικονοµικά νοικοκυριών. Εάν
εφαρµοστεί και στην Ελλάδα το συγκεκριµένο πρόγραµµα, τα βασικά κριτήρια συµµετοχής των
δανειοληπτών θα είναι η αξία του ακινήτου και το διαθέσιµο εισόδηµα, ενώ «κουρεύεται» σηµαντικό
µέρος του κόκκινου δανείου µε βάση τη διαφορά της σηµερινής αξίας του ακινήτου και εκείνης που είχε
όταν αγοράστηκε. Η ρύθµιση που προτείνεται στον δανειολήπτη προβλέπει εύλογο επιτόκιο και
τοκοχρεολυτική µηνιαία δόση για την αποπληρωµή του δανείου, η οποία καταβάλλεται κατά τα 2/3 από
τον δανειολήπτη και επιδοτείται κατά το 1/3 από το κράτος.
Έρχονται οι 120 δόσεις
Αναφορικά µε τις 120 δόσεις, ο στόχος της κυβέρνησης είναι µε τη νέα ρύθµιση να καλυφθούν όσοι δεν
κατάφεραν να µπουν στον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Σε αυτή την κατηγορία θα δοθεί έµφαση στους
µισθωτούς, τους συνταξιούχους και στις βιώσιµες επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν την προϋπόθεση του
εξωδικαστικού για τουλάχιστον µία κερδοφόρα χρήση.
Οι επιτελείς των υπουργείων προσανατολίζονται σε χαµηλή ελάχιστη µηνιαία δόση, έως 50 ευρώ. Οι
οφειλέτες θα έχουν µόνο µία φορά δικαίωµα υπαγωγής, ενώ η συνολική ρύθµιση αναµένεται να είναι πιο
διευρυµένη και απλούστερη σε σχέση µε παλαιότερες, µε σκοπό να εισρεύσουν περισσότερα έσοδα.
Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί πως η ρύθµιση θα αφορά µόνο όσες και όσους “έκλεισαν” βιβλία και
µπλοκάκια και έχουν από παλιά οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία και στην εφορία. Αναφορικά µε τις
οφειλές, θα αφορά αυτές που έχουν δηµιουργηθεί στην εφορία ή στα ταµεία µέχρι και τον Δεκέµβριο του
2017 και θα µπορέσει να ξεκινήσει στις αρχές του επόµενου έτους και να έχει διάρκεια ένταξης εντός του
2019.
Προϋπόθεση για υπαγωγή
Παράλληλα, στη ρύθµιση θα προβλέπεται ξεκάθαρα ότι βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή των
οφειλετών σ’ αυτήν θα είναι η εξόφληση ή η ρύθµιση των τρεχουσών οφειλών, δηλαδή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, του φετινού ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήµατος για το 2018 (χρήση 2017) και του
ΦΠΑ.
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Βάσει των όσων έχουν τεθεί έως σήµερα στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, ο αριθµός των δόσεων θα
είναι συνδεδεµένος µε το ύψος της οφειλής, αλλά και µε αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια,
βάσει των οποίων θα οριστικοποιείται η ένταξη των οφειλετών.
Το κούρεµα των προσαυξήσεων θα είναι έως της τάξης του 85%, ενώ η ελληνική πλευρά στοχεύει στο υπό
προϋποθέσεις "κούρεµα" της αρχικής οφειλής.
Αιτήσεις στον εξωδικαστικό µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019
Παράταση ενός έτους στην ισχύ του εξωδικαστικού µηχανισµού αναµένεται να δώσει η κυβέρνηση,
σύµφωνα µε πληροφορίες, καθότι η διάρκεια ένταξης σε αυτόν λήγει στις 31.12.2018. Αξίζει να
υπενθυµιστεί ότι αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που µπορεί
να υπαχθεί σε πτώχευση (ατοµική επιχείρηση) και κάθε νοµικό πρόσωπο που αποκτά εισόδηµα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε µεγέθους), εάν έχει φορολογική κατοικία στην
Ελλάδα.
Μια επιχείρηση µπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό µηχανισµό εφόσον:
* Αφενός κατά την 31 Δεκεµβρίου 2016:
- είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσµη απαραίτητα) προς χρηµατοδοτικό φορέα από δάνειο
- ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών
- ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016
- ή είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
- ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαµβανοµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
- ή είχε βεβαιωθεί η µη πληρωµή επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου
- ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής
- ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων εις βάρος του.
* Αφετέρου οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές της είναι µεγαλύτερες των 20.000 ευρώ.
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Χθες έκλεισε και τυπικά το θέµα των περικοπών στις συντάξεις. Οι συντάξεις δεν κόβονται. Η Νέα
Δηµοκρατία είχε θεωρήσει τις περικοπές αυτές σαν την ιστορική της ευκαιρία να θέσει τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός...
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Τουρκικές έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα
Την παρουσία της στην περιοχή ανάµεσα στο ανατολικό άκρο της ελληνικής υφαλοκρηπίδας κοντά στο
Καστελλόριζο και στα οικόπεδα 4 και 5 της αποκλειστικής οικονοµικής ζώνης (ΑΟΖ) της Κυπριακής
Δηµοκρατίας ανανεώνει διαρκώς η Αγκυρα.
Τελευταία εξέλιξη συνιστά η έκδοση τριών διαδοχικών NAVTEX (1291/18, 1298/18 και 1299/18), µε τις οποίες
κοινοποιούνται προς ναυτιλλοµένους δύο ασκήσεις µε πυρά, αλλά και σεισµικές έρευνες του τουρκικού
σκάφους «Μπαρµπαρός». Οι σεισµικές έρευνες θα πραγµατοποιηθούν µέχρι και αύριο σε µια περιοχή η
οποία στον χάρτη αποτυπώνεται ως ένα νοητό «V», που αφενός σαφέστατα πλήττει την ελληνική θέση
περί ΑΟΖ που συνορεύει µε εκείνη της Κυπριακής Δηµοκρατίας, αφετέρου αποτελεί αναβάθµιση των
προκλήσεων, καθώς η Αγκυρα δεν περιορίζεται σε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης, αλλά πραγµατοποιεί
παράνοµες έρευνες στην υφαλοκρηπίδα.
Η αυξηµένη κινητικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο ναυτικής παρουσίας αλλά και
ερευνών για φυσικό αέριο, συνοδεύεται από µπαράζ δηµοσιευµάτων στη γειτονική χώρα περί περαιτέρω
στρατιωτικοποίησης των Κατεχοµένων. Συγκεκριµένα, µερίδα του τουρκικού Τύπου εµφανίζει την Αγκυρα
έτοιµη να ιδρύσει σηµαντικής έκτασης ναυτική βάση στο βόρειο κατεχόµενο τµήµα της Κύπρου εντός του
επόµενου χρόνου.
Η γενικότερη στάση των Τούρκων αναδεικνύεται και από τις δηλώσεις αξιωµατούχων, όπως ο
αντιπρόεδρος της χώρας Φουάτ Οκτάι. «Δεν θα επιτρέψουµε βήµατα που προσπαθεί να κάνουν εναντίον
της χώρας µας και των Τουρκοκυπρίων η Ελλάδα και ο ελληνοκυπριακός τοµέας, οι οποίοι είναι
κακοµαθηµένοι από την Ε.Ε.», είπε ενώπιον της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ο κ. Οκτάι, επισηµαίνοντας ότι
«σε αυτό το θέµα, µαζί µε την αποφασιστικότητά µας, τις διπλωµατικές µας προσπάθειες δείχνουµε και τη
στρατιωτική µας δύναµη και την πολιτική µας στην ενέργεια». Στο Αιγαίο η ναυτική κινητικότητα είναι
φυσιολογική, αν και στον αέρα εξακολουθούν να καταγράφονται πλέον σχεδόν καθηµερινά εικονικές
αεροµαχίες, όπως συνέβη και χθες το µεσηµέρι στα νότια της Χίου ανάµεσα σε δύο τουρκικά και δύο
ελληνικά F-16.
Διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ
Οι τουρκικές προκλήσεις καταγράφονται σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη στιγµή για την ελληνική διπλωµατία,
καθώς αύριο αρχίζει στην Ουάσιγκτον ο στρατηγικός διάλογος Ελλάδας - ΗΠΑ. «Εχουµε λάβει µια
στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουµε να
οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή» είπε ενδεικτικά ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών Ευρώπης και Ευρασίας Ματ Πάλµερ, στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Πάλµερ αναφέρθηκε στη στενή αµυντική σχέση των δύο χωρών αλλά και στις προοπτικές
συνεργασίας στον χώρο της ενέργειας. Η ελληνική αποστολή υπό τον υπουργό αναπληρωτή Εξωτερικών Γ.
Κατρούγκαλο φθάνει στις ΗΠΑ σήµερα.
Οι πρώτες επαφές του κ. Κατρούγκαλου θα πραγµατοποιηθούν στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπου
θα συναντηθεί µε τους απεσταλµένους του γ.γ. για το ονοµατολογικό Μάθιου Νίµιτς και το Κυπριακό Τζέιλ
Χολ Λουτ.
Ν.Ι. ΜΕΡΤΖΟΣ* BBC
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Παρέµβαση του Μ. Πάλµερ στο Capital Link: Θα διευκολύνουµε εµπόριο και
επενδύσεις στην Ελλάδα
"Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση µεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ" τόνισε ο βοηθός υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις
Μάθιου Πάλµερ µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού Επενδυτικού Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του, ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι, έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ - Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Δυτικά Βαλκάνια
Ο Μ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρηθούν αυτές οι χώρες αγκυροβοληµένες στους
δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία των
ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ ώστε να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε. Το θέµα αυτό, είπε ο Μ.
Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την Πέµπτη στην Ουάσιγκτον)
και πρόσθεσε: «Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά
και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς
επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
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Χθες έκλεισε και τυπικά το θέµα των περικοπών στις συντάξεις. Οι συντάξεις δεν κόβονται. Η Νέα
Δηµοκρατία είχε θεωρήσει τις περικοπές αυτές σαν την ιστορική της ευκαιρία να θέσει τον ΣΥΡΙΖΑ εκτός...
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Παρέµβαση του Μ. Πάλµερ στο Capital Link: Θα διευκολύνουµε εµπόριο και
επενδύσεις στην Ελλάδα
"Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή" είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις
Μάθιου Πάλµερ µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού Επενδυτικού Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link στη Νέα Υόρκη. Στην οµιλία του, ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε "εξαιρετική" τη φετινή χρονιά στις
ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να σηµειώσει ότι, έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της
σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ - Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο
ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών. "Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των
αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των
ΗΠΑ"...
Avgi.gr ·
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Τα νέα όρια του “νόµου Κατσέλη” και οι 120 δόσεις, τα στοιχήµατα της
κυβέρνησης
Δύο “στοιχήµατα” που αφορούν τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα του Νόµου
Κατσέλη, αλλά και των 120 δόσεων καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση και
µάλιστα µέσα στις επόµενες ηµέρες, σύµφωνα µε πληροφορίες.
Τα νέα όρια του νόµου
Σε σχέση µε το τι µέλλει γενέσθαι µε τον Νόµο Κατσέλη, εξετάζεται η εξάµηνη παράταση του νόµου (λήγει
στις 31.12.2018), µέχρι να καταρτιστεί ένα άλλο πλαίσιο ή να γίνει αντικατάσταση του παρόντος νόµου µε
νέο. Από το βήµα του συνεδρίου Capital Link που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, γι’ αυτό
χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο της παράτασης της ισχύος του Νόµου Κατσέλη µε
µειωµένα όρια. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα µπορεί κάποιος να κάνει αίτηση υπαγωγής στον Νόµο Κατσέλη
εφόσον η εµπορική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για έναν ενήλικο (ποσό που
προσαυξάνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη και φτάνει τις 280.000 για ζευγάρι
µε τρία τέκνα) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης προσαυξηµένες κατά 70%, δηλαδή κυµαίνεται µεταξύ 13.906 ευρώ και 40.800 ευρώ, ανάλογα µε
την οικογενειακή κατάσταση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες προτείνουν τις 100.000 ευρώ ως όριο
εµπορικής αξίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό από την
κυβέρνηση, η οποία θα δεχόταν µια µικρή µείωση των ορίων της τάξης των 30.000 ευρώ.
Η λύση α λα “Εστία”
Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη εξετάζονται διάφορα σχέδια, µεταξύ των οποίων το
πρόγραµµα «Εστία» που εφαρµόζεται στην Κύπρο και το οποίο προβλέπει την καταβολή από το κράτος του
1/3 της µηνιαίας δόσης των στεγαστικών δανείων των πιο αδύναµων οικονοµικά νοικοκυριών. Εάν
εφαρµοστεί και στην Ελλάδα το συγκεκριµένο πρόγραµµα, τα βασικά κριτήρια συµµετοχής των
δανειοληπτών θα είναι η αξία του ακινήτου και το διαθέσιµο εισόδηµα, ενώ «κουρεύεται» σηµαντικό
µέρος του κόκκινου δανείου µε βάση τη διαφορά της σηµερινής αξίας του ακινήτου και εκείνης που είχε
όταν αγοράστηκε. Η ρύθµιση που προτείνεται στον δανειολήπτη προβλέπει εύλογο επιτόκιο και
τοκοχρεολυτική µηνιαία δόση για την αποπληρωµή του δανείου, η οποία καταβάλλεται κατά τα 2/3 από
τον δανειολήπτη και επιδοτείται κατά το 1/3 από το κράτος.
Έρχονται οι 120 δόσεις
Αναφορικά µε τις 120 δόσεις, ο στόχος της κυβέρνησης είναι µε τη νέα ρύθµιση να καλυφθούν όσοι δεν
κατάφεραν να µπουν στον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Σε αυτή την κατηγορία θα δοθεί έµφαση στους
µισθωτούς, τους συνταξιούχους και στις βιώσιµες επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν την προϋπόθεση του
εξωδικαστικού για τουλάχιστον µία κερδοφόρα χρήση.
Οι επιτελείς των υπουργείων προσανατολίζονται σε χαµηλή ελάχιστη µηνιαία δόση, έως 50 ευρώ. Οι
οφειλέτες θα έχουν µόνο µία φορά δικαίωµα υπαγωγής, ενώ η συνολική ρύθµιση αναµένεται να είναι πιο
διευρυµένη και απλούστερη σε σχέση µε παλαιότερες, µε σκοπό να εισρεύσουν περισσότερα έσοδα.
Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί πως η ρύθµιση θα αφορά µόνο όσες και όσους “έκλεισαν” βιβλία και
µπλοκάκια και έχουν από παλιά οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία και στην εφορία. Αναφορικά µε τις
οφειλές, θα αφορά αυτές που έχουν δηµιουργηθεί στην εφορία ή στα ταµεία µέχρι και τον Δεκέµβριο του
2017 και θα µπορέσει να ξεκινήσει στις αρχές του επόµενου έτους και να έχει διάρκεια ένταξης εντός του
2019.
Προϋπόθεση για υπαγωγή
Παράλληλα, στη ρύθµιση θα προβλέπεται ξεκάθαρα ότι βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή των
οφειλετών σ’ αυτήν θα είναι η εξόφληση ή η ρύθµιση των τρεχουσών οφειλών, δηλαδή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, του φετινού ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήµατος για το 2018 (χρήση 2017) και του
ΦΠΑ.
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Βάσει των όσων έχουν τεθεί έως σήµερα στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, ο αριθµός των δόσεων θα
είναι συνδεδεµένος µε το ύψος της οφειλής, αλλά και µε αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια,
βάσει των οποίων θα οριστικοποιείται η ένταξη των οφειλετών.
Το κούρεµα των προσαυξήσεων θα είναι έως της τάξης του 85%, ενώ η ελληνική πλευρά στοχεύει στο υπό
προϋποθέσεις «κούρεµα» της αρχικής οφειλής.
Αιτήσεις στον εξωδικαστικό µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019
Παράταση ενός έτους στην ισχύ του εξωδικαστικού µηχανισµού αναµένεται να δώσει η κυβέρνηση,
σύµφωνα µε πληροφορίες, καθότι η διάρκεια ένταξης σε αυτόν λήγει στις 31.12.2018. Αξίζει να
υπενθυµιστεί ότι αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που µπορεί
να υπαχθεί σε πτώχευση (ατοµική επιχείρηση) και κάθε νοµικό πρόσωπο που αποκτά εισόδηµα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε µεγέθους), εάν έχει φορολογική κατοικία στην
Ελλάδα.
Μια επιχείρηση µπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό µηχανισµό εφόσον:
* Αφενός κατά την 31 Δεκεµβρίου 2016:
– είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσµη απαραίτητα) προς χρηµατοδοτικό φορέα από δάνειο
– ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών
– ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016
– ή είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
– ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαµβανοµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
– ή είχε βεβαιωθεί η µη πληρωµή επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου
– ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής
– ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων εις βάρος του.
* Αφετέρου οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές της είναι µεγαλύτερες των 20.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: avgi.gr
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H Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: H Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της
Wall Street
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Έλενα Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού
Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το
καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά, µιλώντας στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital
Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».

Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.anatropinews.gr/
Publication date: 12/12/2018 20:08
Alexa ranking (Greece): 10830
http://www.anatropinews.gr/2018/12/12/ta-nea-oria-quot-nomoy-katseli-quot/

Τα νέα όρια του “νόµου Κατσέλη” και οι 120 δόσεις, τα νέα στοιχήµατα της
κυβέρνησης
Δύο “στοιχήµατα” που αφορούν τα πολύ σηµαντικά ζητήµατα του Νόµου
Κατσέλη, αλλά και των 120 δόσεων καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση και
µάλιστα µέσα στις επόµενες ηµέρες, σύµφωνα µε πληροφορίες.
Τα νέα όρια του νόµου
Σε σχέση µε το τι µέλλει γενέσθαι µε τον Νόµο Κατσέλη, εξετάζεται η εξάµηνη παράταση του νόµου (λήγει
στις 31.12.2018), µέχρι να καταρτιστεί ένα άλλο πλαίσιο ή να γίνει αντικατάσταση του παρόντος νόµου µε
νέο. Από το βήµα του συνεδρίου Capital Link που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, γι’ αυτό
χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόµενο της παράτασης της ισχύος του Νόµου Κατσέλη µε
µειωµένα όρια. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα µπορεί κάποιος να κάνει αίτηση υπαγωγής στον Νόµο Κατσέλη
εφόσον η εµπορική αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ για έναν ενήλικο (ποσό που
προσαυξάνεται ανάλογα µε την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη και φτάνει τις 280.000 για ζευγάρι
µε τρία τέκνα) και το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα του οφειλέτη δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες
διαβίωσης προσαυξηµένες κατά 70%, δηλαδή κυµαίνεται µεταξύ 13.906 ευρώ και 40.800 ευρώ, ανάλογα µε
την οικογενειακή κατάσταση. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι τράπεζες προτείνουν τις 100.000 ευρώ ως όριο
εµπορικής αξίας για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό από την
κυβέρνηση, η οποία θα δεχόταν µια µικρή µείωση των ορίων της τάξης των 30.000 ευρώ.
Η λύση α λα “Εστία”
Από εκεί και πέρα, σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη εξετάζονται διάφορα σχέδια, µεταξύ των οποίων το
πρόγραµµα «Εστία» που εφαρµόζεται στην Κύπρο και το οποίο προβλέπει την καταβολή από το κράτος του
1/3 της µηνιαίας δόσης των στεγαστικών δανείων των πιο αδύναµων οικονοµικά νοικοκυριών. Εάν
εφαρµοστεί και στην Ελλάδα το συγκεκριµένο πρόγραµµα, τα βασικά κριτήρια συµµετοχής των
δανειοληπτών θα είναι η αξία του ακινήτου και το διαθέσιµο εισόδηµα, ενώ «κουρεύεται» σηµαντικό
µέρος του κόκκινου δανείου µε βάση τη διαφορά της σηµερινής αξίας του ακινήτου και εκείνης που είχε
όταν αγοράστηκε. Η ρύθµιση που προτείνεται στον δανειολήπτη προβλέπει εύλογο επιτόκιο και
τοκοχρεολυτική µηνιαία δόση για την αποπληρωµή του δανείου, η οποία καταβάλλεται κατά τα 2/3 από
τον δανειολήπτη και επιδοτείται κατά το 1/3 από το κράτος.
Έρχονται οι 120 δόσεις
Αναφορικά µε τις 120 δόσεις, ο στόχος της κυβέρνησης είναι µε τη νέα ρύθµιση να καλυφθούν όσοι δεν
κατάφεραν να µπουν στον εξωδικαστικό συµβιβασµό. Σε αυτή την κατηγορία θα δοθεί έµφαση στους
µισθωτούς, τους συνταξιούχους και στις βιώσιµες επιχειρήσεις που δεν πληρούσαν την προϋπόθεση του
εξωδικαστικού για τουλάχιστον µία κερδοφόρα χρήση.
Οι επιτελείς των υπουργείων προσανατολίζονται σε χαµηλή ελάχιστη µηνιαία δόση, έως 50 ευρώ. Οι
οφειλέτες θα έχουν µόνο µία φορά δικαίωµα υπαγωγής, ενώ η συνολική ρύθµιση αναµένεται να είναι πιο
διευρυµένη και απλούστερη σε σχέση µε παλαιότερες, µε σκοπό να εισρεύσουν περισσότερα έσοδα.
Αξίζει ωστόσο να σηµειωθεί πως η ρύθµιση θα αφορά µόνο όσες και όσους “έκλεισαν” βιβλία και
µπλοκάκια και έχουν από παλιά οφειλές στα ασφαλιστικά ταµεία και στην εφορία. Αναφορικά µε τις
οφειλές, θα αφορά αυτές που έχουν δηµιουργηθεί στην εφορία ή στα ταµεία µέχρι και τον Δεκέµβριο του
2017 και θα µπορέσει να ξεκινήσει στις αρχές του επόµενου έτους και να έχει διάρκεια ένταξης εντός του
2019.
Προϋπόθεση για υπαγωγή
Παράλληλα, στη ρύθµιση θα προβλέπεται ξεκάθαρα ότι βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή των
οφειλετών σ’ αυτήν θα είναι η εξόφληση ή η ρύθµιση των τρεχουσών οφειλών, δηλαδή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών, του φετινού ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήµατος για το 2018 (χρήση 2017) και του
ΦΠΑ.
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Βάσει των όσων έχουν τεθεί έως σήµερα στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων, ο αριθµός των δόσεων θα
είναι συνδεδεµένος µε το ύψος της οφειλής, αλλά και µε αυστηρά εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια,
βάσει των οποίων θα οριστικοποιείται η ένταξη των οφειλετών.
Το κούρεµα των προσαυξήσεων θα είναι έως της τάξης του 85%, ενώ η ελληνική πλευρά στοχεύει στο υπό
προϋποθέσεις «κούρεµα» της αρχικής οφειλής.
Αιτήσεις στον εξωδικαστικό µέχρι 31 Δεκεµβρίου 2019
Παράταση ενός έτους στην ισχύ του εξωδικαστικού µηχανισµού αναµένεται να δώσει η κυβέρνηση,
σύµφωνα µε πληροφορίες, καθότι η διάρκεια ένταξης σε αυτόν λήγει στις 31.12.2018. Αξίζει να
υπενθυµιστεί ότι αίτηση για υπαγωγή στη διαδικασία µπορεί να υποβάλει κάθε φυσικό πρόσωπο που µπορεί
να υπαχθεί σε πτώχευση (ατοµική επιχείρηση) και κάθε νοµικό πρόσωπο που αποκτά εισόδηµα από
επιχειρηµατική δραστηριότητα (επιχείρηση οποιουδήποτε µεγέθους), εάν έχει φορολογική κατοικία στην
Ελλάδα.
Μια επιχείρηση µπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό µηχανισµό εφόσον:
* Αφενός κατά την 31 Δεκεµβρίου 2016:
– είχε οφειλή (όχι ληξιπρόθεσµη απαραίτητα) προς χρηµατοδοτικό φορέα από δάνειο
– ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ηµερών
– ή οφειλή που ρυθµίστηκε µετά την 1η Ιουλίου 2016
– ή είχε ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση ή Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ)
– ή άλλο ΝΠΔΔ, περιλαµβανοµένων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
– ή είχε βεβαιωθεί η µη πληρωµή επιταγών εκδόσεώς του λόγω µη επαρκούς υπολοίπου
– ή είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωµής
– ή δικαστικές αποφάσεις λόγω ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων εις βάρος του.
* Αφετέρου οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές της είναι µεγαλύτερες των 20.000 ευρώ.
ΠΗΓΗ: avgi.gr
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Attracting much-needed FDIs, buyers for planned bond issues twin goals of Greek
delegation at Capital Link forum
Attracting desperately needed capital investment to Greece in order to meet an extremely ambitious goal of boosting
gross fixed capital formation (GFCF) by 11 percent in 2019, as well as covering new bond issues of up to four billion
euros, were the two main “discussion points” of a Greek delegation attending a Manhattan investment forum on
Monday.
The Greek representation at the 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York City is led by Finance
Minister Euclid Tsakalotos, who addressed the event after a video message by Greek Prime Minister Alexis Tsipras
was shown.
In a far cry from his days as a radical leftist opposition leader before 2015, Tsipras called on would-be international
investors to “again show confidence in a promising and, above all, safe investment destination”, i.e. post-bailout
Greece. He referred, extensively, to financing tools now offered by a new development bank and credit lines extended
by the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development.
In his own video message, Alternate Finance Minister Giorgos Chouliarakis boasted of his coalition government’s
record in posting hefty primary budget surpluses as a percentage of GDP over recent years, exceeding creditors’
targets, in fact.
Public Debt Management Agency (PDMA) Deputy General Director Dimitris Tsakonas was also part of the Greek
delegation, as the PDMA is expected to publicize its 2019 schedule in the coming weeks, including new bond issues
worth at least four billion euros.
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Απόλυτο σύστηµα συναλλαγών - Δελτίο της 12/12/2018

'Ανοδο κατά 1,62% σηµείωσε σήµερα, 12/12/2018, ο Γενικός Δείκτης (ΓΔ) του
Χρηµατιστηρίου της Αθήνας, ο οποίος έκλεισε στις 646,16 µονάδες. Η συνολική αξία των
συναλλαγών έφθασε στα 35,5 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτό ήταν ίσως το µόνο αρνητικό της
σηµερινής συνεδρίασης. Από αυτά η καθαρή αξία (Κύριος Πίνακας) ήταν 32,7 εκατ. ευρώ και
2,7 εκατοµµύρια ήταν οι συναλλαγές των “πακέτων”.Ο παραπάνω τζίρος θεωρείται ως
χαµηλός. Είναι µικρότερος από τον Μέσο Ηµερήσιο Όρο συναλλαγών για τις 20 τελευταίες
συνεδριάσεις (υπολογίζεται σε 48 εκατοµµύρια), αλλά και χαµηλότερος και από τον Μέσο
Ηµερήσιο Όρο Συναλλαγών για τις 200 τελευταίες συνεδριάσεις, που είναι 42 εκατ. ευρώ.

Με τη σηµερινή άνοδο, ο Γενικός Δείκτης διέκοψε ένα σερί 6 πτωτικών συνεδριάσεων
(από την 4/12/2018). Σ' αυτές τις 6 πτωτικές συνεδριάσεις, οι απώλειες του ΓΔ έφθασαν
µόλις στο 3,2%, δηλαδή ήταν πολύ χαµηλές και ίσως από τις χαµηλότερες που έχουν
υπάρξει σε ένα σερί 6 πτωτικών συνεδριάσεων στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας.
Αναµφισβήτητα, αυτό σηµαίνει ότι η διάθεση της αγοράς για περαιτέρω υποχώρηση
ήταν χαµηλή, κάτι που αποδείχθηκε και από τον χαµηλό όγκο συναλλαγών αυτών των
ηµερών (δείτε τον πίνακα των στατιστικών στοιχείων). Τα στοιχεία αυτά είναι θετικά,
για τη φάση που διανύει αυτό το καιρό η αγορά.
Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι, η σηµερινή άνοδος της αγοράς υπήρξε ευρύτερη
και δεν στηρίχθηκε στον τραπεζικό κλάδο. Η αυτοδύναµη αυτή ανοδική κίνηση είναι,
κατά την άποψή µας, ιδιαίτερα σηµαντική.
Ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-200) του ΓΔ, βρίσκεται στις 733,12 µονάδες και υποχωρεί µε
ρυθµό 0,95 µονάδες την ηµέρα. Η εξέλιξη αυτή συµβαδίζει µε την εκτίµηση που έχουµε κάνει
ότι, όταν υπάρξει "σήµα αγοράς" από το Απόλυτο Σύστηµα, ο Γενικός Δείκτης θα βρίσκεται
κάπου ανάµεσα στις 700 και τις 720 µονάδες. Εκτιµούµε ότι αυτό, αν συµβεί, θα συµβεί µετά
από 10 συνεδριάσεις, τουλάχιστον.
Προς το παρόν, η καµπύλη του ΚΜΟ-200 βρίσκεται πάνω από τον ΓΔ και η µεταξύ τους
απόσταση είναι 13,46% (µε βάση την τιµή του ΓΔ). Παραµένει το σήµα “Εκτός Αγοράς” σε
όλες τις παραλλαγές του συστήµατος.
Σηµειώνουµε ότι τα σήµατα "πώλησης", σε όλες τις παραλλαγές του "απόλυτου συστήµατος",
δόθηκαν στα µέσα Μαΐου 2018, όταν ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν µεταξύ των 780 και 800
µονάδων.
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Άνοδο κατά 0,57% σηµείωσε και ο Τραπεζικός Δείκτης (ΔΤΡ), ο οποίος έκλεισε στις 465,99
µονάδες. Ο Κινητός Μέσος Όρος (ΚΜΟ-200) του ΔΤΡ, βρίσκεται στις 735,38 µονάδες και
υποχωρεί µε ρυθµό 2,22 µονάδες την ηµέρα. Βρίσκεται πάνω από τον ΓΔ και η µεταξύ τους
απόσταση είναι 57,81% (µε βάση την τιµή του ΔΤΡ).
(Δείτε το σχετικό αρχείο)
Τα σήµατα του “Απόλυτου Συστήµατος” για το ETF GREK εξακολουθούν να δείχνουν “Εκτός
Αγοράς” σε όλες τις παραλλαγές.

Τα θέµατα που απασχόλησαν σήµερα, όπως παρουσιάζονται µέσα από την
ειδησεογραφία, τις αγορές:
- Από τις διαθέσεις των επενδυτών εξαρτώνται οι προοπτικές της Ελλάδας το
επόµενο έτος, όπως σηµειώνει η Citigroup σε νέα έκθεσή της για την παγκόσµια
οικονοµία, τη στιγµή που -όπως επισηµαίνει- οι πραγµατικές επενδύσεις έχουν
σηµειώσει βουτιά, οι τραπεζικές πιστώσεις συνεχίζουν να συρρικνώνονται, η ιδιωτική
κατανάλωση δεν αναµένεται να επιταχυνθεί και η αποταµίευση είναι αρνητική. Δείτε
περισσότερα.

- Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την απασχόληση, η µεγαλύτερη µείωση
διαπιστώθηκε στον κλάδο της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου, ατµού
και κλιµατισµού (-7,7%). Η µεγαλύτερη αύξηση του δείκτη καταγράφηκε στις
επαγγελµατικές, επιστηµονικές και τεχνικές δραστηριότητες (23,9%). Δείτε
περισσότερα.
-Την αισιοδοξία τους για το µέλλον αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να
αντιµετωπίζουν, κατέθεσαν οι τραπεζίτες που µετείχαν στα πάνελ του συνεδρίου της
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Δείτε περισσότερα.
- Μαύρα σύννεφα συγκεντρώνονται πάνω από την παγκόσµια οικονοµιά προειδοποιεί
το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και εκφράζει ανησυχία για το εάν κυβερνήσεις και
κεντρικές τράπεζες έχουν επαρκή εργαλεία στη διάθεσή τους να αντιµετωπίσουν την
καταιγίδα. Δείτε περισσότερα.
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Δείτε το σηµερινό Δελτίο για τις διεθνείς αγορές.

Τα σήµατα του "απόλυτου συστήµατος" σε διάφορους δείκτες, έχουν ως εξής:
Απόλυτο Σύστηµα στο Γενικό Δείκτη (ΓΔ)
Απόλυτο Σύστηµα στον Τραπεζικό Δείκτη (ΔΤΡ)
Απόλυτο Σύστηµα στον αµερικανικό δείκτη S&P 500
Απόλυτο Σύστηµα στον γερµανικό δείκτη DAX
Απόλυτο Σύστηµα στο ETF GREK
Σήµατα του Απόλυτου Συστήµατος σε διάφορους δείκτες (συνοπτικά)
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H Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Το ακριβό κρασί...

...ήταν ξίδι...
Νέο κρούσµα αυτοκριτικής από έναν πρώην για όσα δεινά
έφεραν τα µνηµόνια στην Ελλάδα. Εκρήξεις αναδροµικής
διαύγειας. Στο... 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
για την Ελλάδα ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην
Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος
του Ταµείου τη «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό
λαό.
«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν
να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία».
Τι µας είπε ο κ. Τρα; Οτι το Ταµείο, αλλά να υποθέσω και
οι υπόλοιποι δανειστές δεν «επικοινώνησαν» καλά τη
θηλιά που φόρεσαν στον ελληνικό λαό.
Θα διαφωνήσω. Μια χαρά τα πήγαν. Και τι δεν έκαναν για
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να περάσει η θεωρία της συλλογικής ευθύνης:
Μας κατηγόρησαν ότι µαγειρεύαµε τα στοιχεία για να
ξεγελάσουµε τους εταίρους. Σωστό. Το ερώτηµα είναι τι
ακριβώς έκαναν τα υψηλόβαθµα στελέχη τους που ήταν
επιφορτισµένα µε το καθήκον να παρακολουθούν την
πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Τους πιάσαµε Κώτσους;
Μήπως έκαναν σκοπίµως τα στραβά µάτια για να
εξυπηρετήσουν συµφέροντα; Δεν θυµάµαι να τιµωρήθηκε
κάποιο εξ αυτών τουλάχιστον για αµέλεια.
Μας είπαν τεµπέληδες, χαραµοφάηδες µε ροπή στον
τρυφηλό βίο (σεξ, ποτά, διακοπές) και στον τρισκατάρατο
λαϊκισµό και µας κατηγορούσαν για αγνωµοσύνη επειδή,
αντί να τους ευχαριστούµε γονυπετείς και µε δάκρυα στα
µάτια για το ευρύχωρο σωσίβιο που µας πέταξαν, εµείς µε
απύθµενο θράσος διαµαρτυρόµασταν και προσπαθούσαµε
να τους τραβήξουµε στον βυθό.
Οργάνωσαν µεθοδικά εκστρατείες για να µας πείσουν ότι
φταίµε όλοι το ίδιο για τη χρεοκοπία της χώρας: και οι
φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι µισθωτοί που δεν
µπορούσαν να φοροδιαφύγουν και όσοι πάρκαραν τα
λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους, και οι τίµιοι
και οι διαπλεκόµενοι, και οι νόµιµοι και οι διεφθαρµένοι.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του Τάσου Παππά ΕΔΩ
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Goldman Sachs: Απαραίτητα κι άλλα µέσα για τη µείωση των κόκκινων δανείων
Την ανάγκη δηµιουργίας κι άλλων µέσων για την αντιµετώπιση από τις
τράπεζες των προβληµάτων που κληρονόµησαν λόγω της κρίσης, επεσήµανε
ο Julien Petit, Managing Director της Goldman Sachs, σε οµιλία στο Capital Link που
διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα επιπλέον εργαλεία για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα τους
επιτρέψουν να εστιάσουν στην στήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης.
Αναγνώρισε δε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν αξιοσηµείωτη πρόοδο στην αντιµετώπιση
χρόνιων προκλήσεων, ωστόσο πρόσθεσε πως τώρα διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο σε τιµές πολύ
χαµηλότερες από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου.
Στο θέµα των κόκκινων δανείων αναφέρθηκε στο ίδιο συνέδριο και ο Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων
Σύµβουλος της EY Ελλάδας , σηµειώνοντας ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία σε ένα
συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος, το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη του SSM και της
ΕΚΤ.
Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες
Από την πλευρά τους, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών εµφανίστηκαν αισιόδοξες για το µέλλον του
κλάδου και τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι η χώρα πρέπει να
κεφαλαιοποιήσει την βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, την δηµοσιονοµική σταθερότητα και την
αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα.
Επεσήµανε πως η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει τη θετική δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την
απαραίτητη στροφή προς ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Κατά τον ίδιο, η ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για
τη χώρα µας.
Από την πλευρά, του, ο πρόεδρος της Eurobank Νίκολαος Καραµούζης αναφέρθηκε στις βελτιούµενες
συνθήκες ρευστότητας.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες ταχύτατα µετατρέπουν τα επιχειρηµατικά και
λειτουργικά τους µοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια
συναλλαγών.
Ο κ. Παύλος Μυλώνα, διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζα τόνισε πως µε τη βελτίωση των δοµικών
στοιχείων της οικονοµίας οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και τονώνουν τα
µαξιλάρια ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόµενη ζήτηση για εταιρική δανειοδότηση.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ Martin Czurda σηµείωσε πως οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής
διαχείρισης των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της
χώρας και την τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και
να τονώσουν την ανάπτυξη.
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Το ακριβό κρασί ήταν ξίδι!
Νέο κρούσµα αυτοκριτικής από έναν πρώην για όσα δεινά έφεραν τα µνηµόνια στην Ελλάδα. Εκρήξεις
αναδροµικής διαύγειας. Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα ο πρώην αντιπρόσωπος
του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου τη «φτωχή»
επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία».
Τι µας είπε ο κ. Τρα; Οτι το Ταµείο, αλλά να υποθέσω και οι υπόλοιποι δανειστές δεν «επικοινώνησαν» καλά
τη θηλιά που φόρεσαν στον ελληνικό λαό.
Θα διαφωνήσω. Μια χαρά τα πήγαν. Και τι δεν έκαναν για να περάσει η θεωρία της συλλογικής ευθύνης:
Μας κατηγόρησαν ότι µαγειρεύαµε τα στοιχεία για να ξεγελάσουµε τους εταίρους. Σωστό. Το
ερώτηµα είναι τι ακριβώς έκαναν τα υψηλόβαθµα στελέχη τους που ήταν επιφορτισµένα µε το
καθήκον να παρακολουθούν την πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Τους πιάσαµε Κώτσους; Μήπως
έκαναν σκοπίµως τα στραβά µάτια για να εξυπηρετήσουν συµφέροντα; Δεν θυµάµαι να τιµωρήθηκε
κάποιο εξ αυτών τουλάχιστον για αµέλεια.
Μας είπαν τεµπέληδες, χαραµοφάηδες µε ροπή στον τρυφηλό βίο (σεξ, ποτά, διακοπές) και στον
τρισκατάρατο λαϊκισµό και µας κατηγορούσαν για αγνωµοσύνη επειδή, αντί να τους ευχαριστούµε
γονυπετείς και µε δάκρυα στα µάτια για το ευρύχωρο σωσίβιο που µας πέταξαν, εµείς µε απύθµενο
θράσος διαµαρτυρόµασταν και προσπαθούσαµε να τους τραβήξουµε στον βυθό.
Οργάνωσαν µεθοδικά εκστρατείες για να µας πείσουν ότι φταίµε όλοι το ίδιο για τη χρεοκοπία της
χώρας: και οι φτωχοί και οι πλούσιοι, και οι µισθωτοί που δεν µπορούσαν να φοροδιαφύγουν και
όσοι πάρκαραν τα λεφτά τους σε φορολογικούς παραδείσους, και οι τίµιοι και οι διαπλεκόµενοι, και
οι νόµιµοι και οι διεφθαρµένοι.
Απέρριπταν µετά βδελυγµίας τις κριτικές ότι νοιάστηκαν για τη διάσωση των γερµανικών και
γαλλικών τραπεζών και όταν ο υπάλληλός τους Γερούν Ντάισελµπλουµ το παραδέχτηκε δηµοσίως
(ύστερα από τρία χρόνια και αφού είχε φύγει από τη θέση του) έκαναν την πάπια.
Εµπαιναν σαν κατακτητές στα υπουργεία, συµπεριφέρονταν στους εκλεγµένους -αυτοί οι
διορισµένοι- µε ιταµό ύφος και κουνούσαν το δάχτυλο στους ιθαγενείς γιατί δεν έδειχναν µεγάλο
ζήλο στην υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων (κακοποιήθηκε βάναυσα η συγκεκριµένη λέξη).
Μας είπαν ότι η ψήφος µας δεν έχει καµιά σηµασία γιατί αυτοί αποφασίζουν για λογαριασµό µας
επειδή ξέρουν ποιο είναι το καλό µας. Ευτυχώς δεν απαγόρευσαν τις κάλπες ως περιττή πολυτέλεια.
Τους είµαστε υπόχρεοι!
Μας γάνωναν τα αυτιά ότι οι συµφωνίες είναι ιερές και οφείλουµε να τις εφαρµόζουµε µε
θρησκευτική ευλάβεια και αντέκρουαν µε δυσφορία κάθε δειλή παρατήρηση ότι και άλλες χώρες
παραβιάζουν τις συµφωνίες αλλά δεν τιµωρούνται.
Αναγνώρισαν το λάθος τους µε τον διαβόητο πολλαπλασιαστή (ο εµπνευστής του το οµολόγησε µετά
τη λήξη της θητείας του), ωστόσο δεν προχώρησαν σε καµία διόρθωση των συνεπειών που
προκάλεσε.
Το συµπέρασµα είναι ότι για το σκάρτο προϊόν που µας ανάγκασαν να αγοράσουµε, η... επικοινωνία τους
ήταν µια χαρά. Μας το πούλησαν για ακριβό κρασί, ενώ ήταν ξίδι.
Ανάγωγα
Δεν ξέρω αν διαβάσατε το µανιφέστο Ευρωπαίων οικονοµολόγων (ανάµεσά τους ο Πικετί) και πολιτικών.
Θα φρίξετε. Οι άνθρωποι δεν είναι στα καλά τους.
Προτείνουν τέσσερις πανευρωπαϊκούς φόρους: στα κέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων (αν είναι δυνατόν),
στα µεγάλα εισοδήµατα (ντροπή), στους κατόχους µεγάλης περιουσίας (έλεος) και στις εκποµπές διοξειδίου
του άνθρακα (αίσχος).
Γιατί αυτή η λαίλαπα φόρων εναντίον της τάξης που είναι ο πυλώνας των κοινωνιών; Για να µειωθούν οι
ανισότητες, λένε οι αθεόφοβοι.
Ο λαϊκισµός χτυπάει κόκκινο. Σε λίγο θα ζητήσουν και γκιλοτίνες.
Έντυπη έκδοση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Εχει τα κουσούρια, όχι τις αντοχές
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Τα δεξιά παιδία παίζει...
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.

Φωτογραφία: Υπουργείο Τουρισµού

Η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, Χάρης Κοσµάτος, Απόστολος
Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital Link και η Όλγα
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Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γιώργος
Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά Γκρέτα Καµατερού.
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των
εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, και «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε
από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Σηµειώνεται, πως η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής
αποστολής, των ελληνικών εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και
φορέων, και πραγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη
Νέα Υόρκη.
Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Το ακριβό κρασί ήταν ξίδι!
Νέο κρούσµα αυτοκριτικής από έναν πρώην για όσα δεινά έφεραν τα µνηµόνια στην Ελλάδα. Εκρήξεις
αναδροµικής διαύγειας. Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα ο πρώην αντιπρόσωπος
του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου τη «φτωχή»
επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία».
Τι µας είπε ο κ. Τρα; Οτι το Ταµείο, αλλά να υποθέσω και οι υπόλοιποι δανειστές δεν «επικοινώνησαν» καλά
τη θηλιά που φόρεσαν στον ελληνικό λαό.
Θα διαφωνήσω. Μια χαρά τα πήγαν. Και τι δεν έκαναν για να περάσει η θεωρία της συλλογικής ευθύνης:
ΠΗΓΗ. Διαβάστε περισσότερα...
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα

Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το
καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης,
αφιερωµένης στην Ελλάδα

Εκτύπωση
Ηλεκτρονικό ταχυδροµείο
Πληροφοριακά Στοιχεία
ΕΛΛΑΔΑ
12-Δεκ
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.

H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.

Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.

Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.

Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
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κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.

Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
Επόµενο
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ΧΑ: «Φρένο» δίχως τζίρο στο πτωτικό σερί
Η αγορά πάτησε τελικά «φρένο» στο πτωτικό σερί έξι ηµερών, ωστόσο οι συναλλακτικοί
ρυθµοί διατηρήθηκαν υποτονικοί έως το φίνις της συνεδρίασης της Τετάρτης,
επιβεβαιώνοντας την επενδυτική επιφυλακτικότητα για την πορεία της οικονοµίας, όπως αυτή
εκφράστηκε στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, όπου µεταξύ άλλων οι θεσµοί
έκρουσαν «καµπανάκι» για σηµαντικές καθυστερήσεις στο «µέτωπο» των µεταρρυθµίσεων.
Αν και στην έναρξη των συναλλαγών, επικρατούσε νευρικότητα, εντούτοις η ανακωχή των πωλητών
οδήγησε σε αλλαγή της τάσης στη Λεωφόρο Αθηνών, µε την αγορά να τερµατίζει µε σηµαντικά κέρδη,
αλλά και πάλι κάτω από τις 650 µονάδες, καθώς δεν υπάρχουν οι εγχώριοι καταλύτες, που θα µπορούσαν
να την ωθήσουν να προσεγγίσει εκ νέου επίπεδα στήριξης.
Οι τράπεζες επίσης δεν βοήθησαν, µε τον σχετικό δείκτη να κλείνει µε µικρή άνοδο. Από την άλλη,
υπεραπέδωσαν οι µετοχές της ΔΕΗ, της Motor Oil, της Εθνικής και της Coca Cola HBC.
Πιο αναλυτικά, στο ταµπλό, ο Γενικός Δείκτης Τιµών έκλεισε στις 646,16 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο
1,62%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιµή στις 648,26 µονάδες(+1,95%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 35,960 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 16.673.094 µετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,93%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,03%.
Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της ΔΕΗ (+7,14% στα 1,440
ευρώ), της Motor Oil (+5,22% στα 21,150 ευρώ), της Εθνικής (+3,02% στα 1,1610 ευρώ), της Coca Cola
HBC(+2,91% στα 27,2700 ευρώ), του ΟΠΑΠ (+2,89% στα 8,550 ευρώ) και της ΕΥΔΑΠ(+1,97% στα 5,170 ευρώ).
Αντιθέτως, πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της Lamda Development(-0,66% στα 6,0500 ευρώ), της Τέρνα
Ενεργειακή(-0,66% στα 6,000 ευρώ) και της Πειραιώς (-0,53% στα 0,9400 ευρώ).
Ανοδικά κινήθηκαν όλοι οι επιµέρους δείκτες και τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι δείκτες του
Πετρελαίου(+3,78%), των Τροφίµων (+2,88%), των Ταξιδιών (+2,67%) και των Πρώτων Υλών (+2,49%).
Τον µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Εθνική διακινώντας 4.816.516 και
2.957.610 µετοχές, αντιστοίχως.
Τη µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν ο ΟΤΕ µε 4,086 εκατ. ευρώ και η Motor Oil µε 3,506 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 65 µετοχές, 28 πτωτικά και 27 παρέµειναν σταθερές.
Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: ΑΝΕΚ+19,23%, Flexopack+8,40%, Βογιατζόγλου
Systems+7,85% και ΔΕΗ +7,14%.
Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: Forthnet-15,71%, Βιοτέρ-12,77%, Λεβεντέρης(κ) -9,70% και
Μουζάκης(λ) -8,29%.
Οι µετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν, ως εξής:
ALPHA BANK:1,2300 ευρώ (αµετάβλητη)
EUROBANK:0,5160 ευρώ(+0,29%)
FOURLIS:4,6000 ευρώ(+0,44%)
VIOHALCO:2,7150 ευρώ(+1,69%)
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:4,5000 ευρώ(+1,58%)
ΕΥΔΑΠ:5,1700 ευρώ(+1,97%)
ΔΕΗ:1,4400 ευρώ(+7,14%)
ΑΔΜΗΕ:1,61400 ευρώ(+1,51%)
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COCA COLA HBC:27,2700 ευρώ(+2,91%)
ΕΛΠΕ:7,6500 ευρώ(+0,26%)
ΕΘΝΙΚΗ:1,610 ευρώ(+3,02%)
ΣΑΡΑΝΤΗΣ:7,0400 ευρώ(+3,53%)
JUMBO: 13,720 ευρώ(+1,33%)
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ:6,000 ευρώ(-0,66%)
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:7,900 ευρώ(+1,94%)
MOTOR OIL:21,1500 ευρώ(+5,22%)
ΟΠΑΠ:8,550 ευρώ(+2,89%)
ΟΤΕ:10,810 ευρώ(+1,22%)
ΠΕΙΡΑΙΩΣ:0,9400 ευρώ(-0,53%)
ΤΙΤΑΝ:19,6400 ευρώ(+0,93%)
LAMDA DEVELOPMENT:6,0500 ευρώ(-0,66%)
ΟΛΠ:15,640 ευρώ(+1,56%)
ΕΧΑΕ:4,0050 ευρώ(+0,13%)
GRIVALIA PROPERTIES:8,590 ευρώ(+1,06%)
AEGEAN AIRLINES: 7,660 ευρώ(+1,32%)
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«Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» – «Χτύπησε» το
καµπανάκι της Wall Street

Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά
«χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
Watch live as Minister of Tourism of the Hellenic Republic @ElenaKountoura celebrates Greek
American Issuer Day https://t.co/LRvjuCoV5E
— NYSE (@NYSE) December 11, 2018
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
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«Καµπανάκι» από Κοµισιόν για τέσσερις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις
Κόκκινα δάνεια και νόµος Κατσέλη, κατώτατος µισθός, ιδιωτικοποιήσεις και µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης είναι τα 4 σηµεία των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χτύπησε χθες προειδοποιητικό «καµπανάκι», δηλώνοντας διά στόµατος Ντέκλαν Κοστέλο ότι σ’ αυτά θα
επικεντρώσει την προσοχή της τους προσεχείς 6 µήνες.
Ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Αθήνα Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, τόνισε ότι η αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού πρέπει να είναι
µετριοπαθής και επέστησε την προσοχή της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα σχέδιά της για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, ώστε να µην αποβούν εις βάρος των στόχων µείωσης των κόκκινων δανείων.
Ο κ. Κοστέλο ξεκαθάρισε ότι µόνο υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της χώρας θα
εκταµιευθεί η δόση για την ελάφρυνση του χρέους, ύψους 700 εκατ. ευρώ, το 2019 (SMPs και ANFAs).
Ανησυχία εξέφρασε, εξάλλου, ο Μποµπ Τράα, πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αθήνα και νυν
ανεξάρτητος οικονοµολόγος, καθώς –όπως είπε– το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο. Τόσο η
Δεξιά όσο και η Αριστερά,υποστήριξε, υπόσχονται φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που
η Ελλάδα δεν διαθέτει. Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα απλώς αντιδρά σε γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το
µέλλον της.
Για τις κατευθύνσεις της πολιτικής δανεισµού µίλησε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ
Δηµήτρης Τσάκωνας, λέγοντας ότι αυτές είναι η διαφάνεια, η δηµιουργία καµπύλης αποδόσεων, η µείωση
του σπρεντ σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά των συγκρίσιµων χωρών και η διατήρηση διαλόγου µε τους
επενδυτές. «Πρέπει να αποκτήσουµε πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου», είπε, «αλλά σταδιακά. Δεν
είµαστε εκδότης ΒΒΒ, δεν θα πληρώσουµε υψηλές αποδόσεις.Οι ελληνικοί κρατικοί τίτλοι είδαν τα
χειρότερα καθώς το QE τελειώνει».
Μήνυµα Τσίπρα
Μήνυµα στο συνέδριο απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να
εµπιστευθούν την προοπτική της Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, είναι «ένας υποσχόµενος και πάνω από όλα
ασφαλής επενδυτικός προορισµός».
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της χώρας ξεπερνά το 2%, πως υπάρχουν πρωτογενή
πλεονάσµατα για 4 συνεχή χρόνια, ότι έχουν εφαρµοστεί βαθιές µεταρρυθµίσεις και πως η χώρα έχει
πλέον ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα περιβάλλον και µια
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
Αναφέρθηκε, επίσης, και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ.
49.000 δηλώνουν τα ακίνητα «Airbnb»
Τις 49.000 έφθασαν οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει στην εφορία ότι εκµισθώνουν τα ακίνητά τους σε
πλατφόρµες τύπου Airbnb. Αυτό ανέφερε, µεταξύ άλλων, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα έσοδα που
δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των ακινήτων άγγιξαν στα 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160%
περισσότερα από τα περυσινά των 68 εκατ. Σε σηµαντικό βαθµό αυτό εξηγείται καθώς το 2018 χιλιάδες
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να µισθώσουν τα ακίνητα τους, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που απέφευγαν µέχρι
σήµερα να τα δηλώσουν στην εφορία. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των
ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019 τονίζοντας ότι «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» και συµπληρώνοντας
ότι, πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους, θα αξιοποιηθούν οι κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑεισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων.
Πηγή:kathimerini
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Tourism Minister Rings NYSE Bell at Special Wall Street Greece Day Event - [News.gtp.gr]
3 shares Home > Events > Event News > Tourism Minister Rings NYSE Bell at Special Wall Street Greece Day
Event Greek Tourism Minister Elena Kountoura rang the NYSE Closing Bell on Wall Street, on Tuesday, marking the
end of trading, during the annual "Greek Day at NYSE" event held within the context of the 20th Annual Capital Link
Invest in Greece Forum, which opened in New York on Monday. Photo Source: @Elena Kountoura Images of the
Greek flag were displayed on screens across the NYSE as its Executive Vice Chairman Betty Liu welcomed the
Greek delegation and companies listed there as well as enterprises participating in this year's Capital Link Forum. The
event was televised to over 150 million viewers. Invited for the third consecutive year by the President of Capital, Link
Nicolas Bornozis, and Managing Director Olga Bornozi, Kountoura was a keynote speaker at the "Invest in Greece"
forum, presenting the investment opportunities...
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Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Πτωτική συνέχεια για τη Σοφοκλέους... [Patris.gr]
Με αρνητικό πρόσηµο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τα
περισσότερα blue chips να καταγράφουν σηµαντικές απώλειες και να παρασέρνουν το Γενικό Δείκτη στις
635,84 µονάδες. Σε χαµηλά επίπεδα για µία ακόµη συνεδρίαση βρέθηκε ο τζίρος. "Έχουµε λάβει µια
στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς
επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή" είπε ο
Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ,
µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, οι εργασίες
του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Πάλµερ, χαρακτήρισε "εξαιρετική" τη
φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο
µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και...
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µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και...
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Ενισχύεται το επίδοµα πετρελαίου θέρµανσης
Μεγαλύτερο κονδύλι για τη χρηµατοδότηση του επιδόµατος πετρελαίου θέρµανσης την τρέχουσα περίοδο
και εξαγορά µέρους των ακριβών δανείων που έλαβε η χώρα από το ΔΝΤ προανήγγειλε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, από τη Νέα Υόρκη.
Επίσης, σύµφωνα µε τον ίδιο, πολύ σύντοµα η κυβέρνηση θα ανακοινώσει το νέο πλαίσιο προστασίας της
πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς, που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη-Σταθάκη. Το νέο πλαίσιο θα
είναι έτσι δοµηµένο ώστε να µην προστατεύει τους κακοπληρωτές.
Ειδικά για το πετρέλαιο θέρµανσης, από το βήµα του συνεδρίου της Capital Link ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε
ότι θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα που θα δοθεί φέτος στα νοικοκυριά.
«Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί»,
επισήµανε ο υπουργός Οικονοµικών.

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη εξήγησε ότι υπάρχει
σχέδιο που θα εφαρµοστεί το 2019 και προβλέπει την ταχύτερη αποπληρωµή των ακριβών
δανείων από το ΔΝΤ ύψους 5 δισ. ευρώ για τα οποία η χώρα πληρώνει επιτόκιο 4,9%.
Ηδη η αρµόδια υφυπουργός Οικονοµικών Κατερίνα Παπανάτσιου, πριν από λίγες ηµέρες, έκανε λόγο για
επιπλέον 15 εκατ. ευρώ, σε όσους πήραν την περσινή περίοδο επίδοµα θέρµανσης, ως έκτακτη ενίσχυση
λόγω των φετινών υψηλών τιµών του πετρελαίου.
Την έκδοση της σχετικής απόφασης καθυστερούν ωστόσο τεχνικά ζητήµατα τα οποία συνδέονται µε τις
τελευταίες νοµοθετικές αλλαγές που έγιναν στον αυτοδιοικητικό χάρτη, µε αποτέλεσµα να αλλάξουν οι
ζώνες επιδότησης.
Οσες περιοχές χαρακτηρίζονται «ορεινές», ανεβαίνουν στην υψηλότερη ζώνη επιδότησης, άρα η
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καλείται να βρει και να υπολογίσει µέσω των φορολογικών
δεδοµένων πόσοι είναι οι νέοι εν δυνάµει δικαιούχοι, άρα και ποιο είναι το επιπλέον κόστος που θα
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό.
Το κονδύλι για το επίδοµα θέρµανσης έφτανε στα 206 εκατ. ευρώ το 2014, για να πέσει στα 186 εκατ. το
2015, στα 106 εκατ. το 2016, στα 112 εκατ. το 2017 και στα 55 εκατ. το 2018, όταν και αποφασίστηκε µια
επιπλέον επιδότηση 15 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους της Α’ Ζώνης, που περιλαµβάνει τους ορεινούς και
αποµακρυσµένους νοµούς της επικράτειας.
Από το ίδιο συνέδριο ο υπουργός αναφέρθηκε στα κυβερνητικά σχέδια της επόµενης τετραετίας που
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περιλαµβάνουν µειώσεις φόρων σε εισόδηµα και ΦΠΑ, ενώ οι αλλαγές αυτές θα συνδυαστούν µε ένα νέο
φορολογικό σύστηµα, µια νέα φορολογική µεταρρύθµιση.
Χθες, πάντως, κατατέθηκε τροπολογία στη Βουλή µε την οποία καταργείται από 1ης Ιανουαρίου του 2019
ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί.
Από αυτή τη µεταβολή επέρχεται ετήσια απώλεια εσόδων 28 εκατ. ευρώ στον κρατικό προϋπολογισµό.
Αναφορικά µε την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ είπε ότι «είναι µέσα στο πρόγραµµά µας».
Εξήγησε ότι υπάρχει σχέδιο που θα εφαρµοστεί το 2019 και προβλέπει την ταχύτερη αποπληρωµή των
ακριβών δανείων.
Πρόκειται για ένα ποσόν που φτάνει τα 5 δισ. ευρώ επί συνόλου 9,8 δισ. ευρώ που είναι οι υποχρεώσεις
της χώρας προς τον διεθνή οργανισµό. Για τα δάνεια των 5 δισ. η χώρα πληρώνει επιτόκιο 4,9% στο ΔΝΤ.
Και αυτό γιατί το Ταµείο υιοθετεί κλιµακωτό επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε την έκθεση που έχει
η χώρα στα δάνειά του.
Η ελληνική πλευρά θέλει να απαλλαγεί από το µεγάλο αυτό βάρος της εξυπηρέτησης του δηµόσιου χρέους
και ταυτόχρονα να µειώσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Έντυπη έκδοση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Να µειωθεί τώρα ο ΕΦΚ στο πετρέλαιο θέρµανσης
Από Δευτέρα η διάθεση πετρελαίου θέρµανσης
Επίδοµα θέρµανσης: Στη Δ' Ζώνη (µε εξαιρέσεις) η Κρήτη
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Tourism Minister Rings NYSE Bell at Special Wall Street Greece Day Event
Home > Events > Event News > Tourism Minister Rings NYSE Bell at Special Wall Street Greece Day Event

Greek Tourism Minister Elena Kountoura rang the NYSE Closing Bell on Wall Street, on Tuesday, marking the end
of trading, during the annual “Greek Day at NYSE” event held within the context of the 20th Annual Capital Link
Invest in Greece Forum, which opened in New York on Monday.
Photo Source: @Elena Kountoura
Images of the Greek flag were displayed on screens across the NYSE as its Executive Vice Chairman Betty Liu
welcomed the Greek delegation and companies listed there as well as enterprises participating in this year’s Capital
Link Forum. The event was televised to over 150 million viewers.
Invited for the third consecutive year by the President of Capital, Link Nicolas Bornozis, and Managing Director Olga
Bornozi, Kountoura was a keynote speaker at the “Invest in Greece” forum, presenting the investment opportunities
opening up in the dynamically growing tourism sector.
During a segment dedicated to tourism and hospitality, Kountoura referred to Greece’s impressive tourism figures over
the last four years, which she said, were a result of a far-reaching national strategy for tourism development.
She went on to refer to a series of government and tourism ministry reforms which are creating a more attractive field
for investment, and highlighted the opportunities that make Greece an attractive option.

Accompanying Kountoura, were Secretary General for Tourism Policy and Development George Tziallas and Greek
National Tourism Organization Board President Angeliki Chondromatidou.
On the sidelines of the event, Minister Kountoura held meetings with US-based companies and investors and
participated in an event with Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs, Matthew
Palmer.
Palmer described 2018 as an “excellent” year for US-Greek relations, adding that the United States has made a
strategic decision to work with Greece as the “ideal partner” in efforts to ensure stability and prosperity to a
“complex” region.
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H Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link στη Ν.
Υόρκη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΦΟΡΕΙΣ
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η
Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα
Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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Η κίνηση στο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Πτωτική συνέχεια για τη Σοφοκλέους…
Με αρνητικό πρόσηµο ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τρίτης στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, µε τα
περισσότερα blue chips να καταγράφουν σηµαντικές απώλειες και να παρασέρνουν το Γενικό Δείκτη στις
635,84 µονάδες. Σε χαµηλά επίπεδα για µία ακόµη συνεδρίαση βρέθηκε ο τζίρος.
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Πάλµερ, χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να
σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας,
δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να έχουν τους υψηλότερους δείκτες NPLs στην Ευρώπη, µε τη
µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων να αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής τους αυτή τη στιγµή,
όπως σηµειώνει η Deutsche Bank σε έκθεσή της για την πορεία των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Οι ελληνικές τράπεζες µείωσαν µη εξυπηρετούµενα δάνεια κατά 4% σε τριµηνιαία βάση στο τρίτο τρίµηνο
µε το µεγαλύτερο µέρος της µείωσης να σηµειώνεται από την Alpha Bank η οποία ολοκλήρωσε την πώληση
των δύο χαρτοφυλακίων NPLs, το Jupiter ύψους 1 δισ. ευρώ και το Mercury 1,3 δισ. ευρώ.
Σηµαντική άνοδο σηµείωσαν οι ευρωπαϊκές αγορές, µε τα άλυτα ζητήµατα των Κίτρινων Γιλέκων και του
ιταλικού προϋπολογισµού να βρίσκονται στο προσκήνιο. Θετική συνέχεια και για τους αµερικανικούς
δείκτες, ενώ κέρδη κατέγραψαν χρυσός και πετρέλαιο.
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'Ηµέρα της Ελλάδος' στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
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Υπουργείο Τουρισµού

'Ηµέρα της Ελλάδος' στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Τατιάνα Ρόκου - 12 Δεκέµβριος 2018, 16:35

Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά 'χτύπησε' το καµπανάκι της Wall
Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.

Η υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα,
και “χτύπησε” το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της “Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο, µε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η ελληνική σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής Αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link “Invest in Greece” Forum στη Νέα Υόρκη.
Την κα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu, εκτελεστική αντιπρόεδρος του
NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε
ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
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Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, πρόεδρος της Capital
Link και η κα Όλγα Μπορνόζη, διευθύνουσα σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η προϊσταµένη
του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
12 Δεκέµβριος 2018, 16:35 | Ετικέτες: υπουργείο τουρισµού, Κουντουρά, Capital Link, Νέα Υόρκη,
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ TOY
Μ ΠΑΛΜΕ Ρ ΣΤΟ
CAPITAL LINK

Θα διευκολύνουμε εμπόριο
και επενδύσεις στην Ελλάδα

Εχουμε λάβει μια στρατηγική
απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας
ιδανικός εταίρος για τις Ηνωμένες
Πολιτείες καθώς επιδιώκουμε να
οικοδομήσουμε σταθερότητα και
ευημερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή είπε ο Αμερικανός βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών
για ευρωασιατικές υποθέσεις
Μάθιου Πάλμερ μιλώντας στο
επίσημο δείπνο του 20ού Επενδυτικού
Φόρουμ για την Ελλάδα της
Capital Link στη Νέα Υόρκη
Στην ομιλία του ο Μάθιου Πάλμερ

IV

Ισχυρότερη και

XyS περισσότερο
ζωντανή π σχέση μεταξύ
Ελλάδας ΗΠΑ τόνισε ο
βοηθός υπουργός

περαιτέρω

Εξωτερικών των ΗΠΑ

αρμόδιος

χαρακτήρισε εξαιρετική τη
φετινή χρονιά στις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις για να σημειώσει
ότι έχοντας εργαστεί για ένα μεγάλο
μέρος της σταδιοδρομίας του
στα θέματα ΗΠΑ Ελλάδας δεν
δει ποτέ μια ισχυρότερη και
έχει

περισσότερο

ζωντανή σχέση μεταξύ
των δύο χωρών
Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει
μεγαλύτερο σύμβολο των αυξανόμενων

οικονομικών και

διαπροσωπικών

σχέσεών μας από τη φε

σουμε τα μεσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ ώστε να
στηρίξουμε την Ελλάδα στις προ
σπάθειές της να διευκολύνει
το εμπόριο και τις επενδύσεις
Ωστόσο πολλά εξαρτώνται
από τις κυβερνητικές πολιτικές και
αποφάσεις Όπως γνωρίζει το
ο ρυθμός ανάπτυξης θα
καθοριστεί σημαντικά από τα
που στέλνει η ελληνική
σε ξένους και εγχώριους
εκτίμησε Το θέμα αυτό
είπε ο Μ Πάλμερ θα εγερθεί στο
πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου
που θα ξεκινήσει την Πέμπτη στην
Ουάσιγκτον και πρόσθεσε
να δώσουμε θετική προβολή
στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει
η Ελλάδα αλλά και να συζητήσουμε
ειλικρινά και άμεσα σχετικά
με τους τομείς όπου οι Αμερικανοί
και άλλοι διεθνείς επενδυτές
να αναζητούν σαφήνεια
σχετικά με την κυβερνητική
πολιτική
ακροατήριο

μηνύματα
κυβέρνηση

επενδυτές

τινή Διεθνή'Εκθεση Θεσσαλονίκης
όπου είχα το προνόμιο να συμμετέχω
ως μέλος μιας μεγάλης υψηλού
επιπέδου αντιπροσωπείας των

ΗΠΑ τόνισε

την επιθυμία τους να διατηρηθούν
αυτές οι χώρες αγκυροβολημένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντι
κούς θεσμούς Πρόσθεσε ακόμη
πως η Ελλάδα συμμερίζεται την
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια
ασφάλεια και σταθερότητα στην
ανησυχία

Δυτικά Βαλκάνια
0 Μ Πάλμερ επισήμανε ότι οι
δύο χώρες συμμερίζονται τους
στόχους όσον αφορά τα δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και
βασικούς

ευρύτερη περιοχή
Θα συνεχίσουμε να κάνουμε
ό,τι μπορούμε για να κινητοποιή¬

Θέλουμε

εξακολουθούν
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο
Capital Link στη Ν. Υόρκη για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα στον τουρισµό
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις. Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί
και Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και...
Fonitisparou.gr ·
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο
Capital Link στη Ν. Υόρκη για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα στον τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού,
κα Έλενα Κουντουρά, από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός,
ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη,
προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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David Schamis (Atlas Capital): Στηρίζουµε πλήρως την Praxia Bank στην Ελλάδα και
ο ρόλος της Αν. Σακελλαρίου - [Bankingnews]
Κόντρα στις διαρροές συγκεκριµένου στελέχους που αποχώρησε από την Praxia παίρνοντας 310 χιλιάδες
ευρώ αποζηµίωση και αφήνοντας πλήρως ανοργάνωτο και διάτρητο το έργο που κλήθηκε να αναλάβει... η
Αναστασία Σακελλαρίου η διευθύνουσα σύµβουλος της Praxia Bank καταβάλλει υπεράνθρωπη προσπάθεια
για να επιτύχει τους στόχους και τα χρονοδιαγράµµατα. Στην προσπάθεια της αυτή ισχυρή στήριξη έχει
από τον βασικό µέτοχο της το fund Atlas Merchant Capital O David Schamis, επικεφαλής της Επιτροπής
Επενδύσεων της Atlas Merchant Capital, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link µίλησε για την
επενδυτική φιλοσοφία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Atlas και συγκεκριµένα για την Praxia Bank.
Εξήγησε στο ευρύ κοινό την εµπειρία της Atlas στην Ελλάδα και γιατί όταν είχε την ευκαιρία να επενδύσει
και να οικοδοµήσει µια ολοκαίνουργια τράπεζα στην Ελλάδα, ο ίδιος και η οµάδα του επέλεξαν να
κινηθούν αποφασιστικά και να υλοποιήσουν αυτή την επένδυση. Η...
Bankingnews ·

πριν από 59 λεπτά ·

Κόντρα στις διαρροές συγκεκριµένου στελέχους που αποχώρησε από την Praxia παίρνοντας 310 χιλιάδες
ευρώ αποζηµίωση και αφήνοντας πλήρως ανοργάνωτο και διάτρητο το έργο που κλήθηκε να αναλάβει... η
Αναστασία Σακελλαρίου η διευθύνουσα σύµβουλος της Praxia Bank καταβάλλει υπεράνθρωπη προσπάθεια
για να επιτύχει τους στόχους και τα χρονοδιαγράµµατα. Στην προσπάθεια της αυτή ισχυρή στήριξη έχει
από τον βασικό µέτοχο της το fund Atlas Merchant Capital O David Schamis, επικεφαλής της Επιτροπής
Επενδύσεων της Atlas Merchant Capital, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Capital Link µίλησε για την
επενδυτική φιλοσοφία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της Atlas και συγκεκριµένα για την Praxia Bank.
Εξήγησε στο ευρύ κοινό την εµπειρία της Atlas στην Ελλάδα και γιατί όταν είχε την ευκαιρία να επενδύσει
και να οικοδοµήσει µια ολοκαίνουργια τράπεζα στην Ελλάδα, ο ίδιος και η οµάδα του επέλεξαν να
κινηθούν αποφασιστικά και να υλοποιήσουν αυτή την επένδυση. Η...
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David Schamis (Atlas Capital): Στηρίζουµε πλήρως την Praxia Bank στην Ελλάδα και
ο ρόλος της Αν. Σακελλαρίου
Iσχυρή στήριξη έχει από τον βασικό µέτοχο της το fund Atlas Merchant Capital έχει η Praxia Bank
Κόντρα στις διαρροές συγκεκριµένου στελέχους που αποχώρησε από την Praxia παίρνοντας
310 χιλιάδες ευρώ αποζηµίωση και αφήνοντας πλήρως ανοργάνωτο και διάτρητο το έργο
που κλήθηκε να αναλάβει… η Αναστασία Σακελλαρίου η διευθύνουσα σύµβουλος της Praxia
Bank καταβάλλει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να επιτύχει τους στόχους και τα
χρονοδιαγράµµατα.
Στην προσπάθεια της αυτή ισχυρή στήριξη έχει από τον βασικό µέτοχο της το fund Atlas Merchant Capital
O David Schamis, επικεφαλής της Επιτροπής Επενδύσεων της Atlas Merchant Capital, στο πλαίσιο
του συνεδρίου της Capital Link µίλησε για την επενδυτική φιλοσοφία του χρηµατοπιστωτικού τοµέα της
Atlas και συγκεκριµένα για την Praxia Bank.
Εξήγησε στο ευρύ κοινό την εµπειρία της Atlas στην Ελλάδα και γιατί όταν είχε την ευκαιρία να επενδύσει
και να οικοδοµήσει µια ολοκαίνουργια τράπεζα στην Ελλάδα, ο ίδιος και η οµάδα του επέλεξαν να
κινηθούν αποφασιστικά και να υλοποιήσουν αυτή την επένδυση.
Η Atlas θα παρέχει στην Praxia bank µακροπρόθεσµα κεφάλαια ώστε να µπορούν να υλοποιούν τα
επιχειρηµατικά τους σχέδια απρόσκοπτα.
Τόνισε ότι, όπως σε όλες τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, εύλογα θα ανακύψουν εµπόδια και προκλήσεις που
πρέπει να αντιµετωπιστούν, αλλά ακριβώς για τους λόγους αυτούς απαιτούνται µακροπρόθεσµα κεφάλαια
και σταθερή ενίσχυση.
Η Atlas εµφανίστηκε αισιόδοξη για την πορεία της ελληνικής οικονοµίας ενώ επανέλαβε την
δέσµευση της να στηρίξει την Praxia Bank.
Είναι προφανές ότι η Atlas Capital στηρίζει την Praxia, αναγνωρίζει τις δυσκολίες και τα εµπόδια όταν
δηµιουργείται µια τράπεζα από µηδενική βάση και επιβεβαίωσε ότι θα την στηρίζει µε κεφάλαια.
Σοβαρές υποσηµειώσεις
Είναι αληθές ότι η Αναστασία Σακελλαρίου η CEO της Praxia καταβάλλει τιτάνιο αγώνα ώστε να καλύψει
τις µαύρες τρύπες που άφησαν πίσω τους στελέχη που αποχώρησαν παίρνοντας µάλιστα αποζηµιώσεις 310
χιλιάδων ευρώ.
Τα στελέχη αυτά άφησαν µαύρες τρύπες, µισές δουλειές και στο σκέλος του digital παραδόθηκε µια
τραγική κατάσταση την οποία καλείται να αντιµετωπίσει µε αποφασιστικότητα η Σακελλαρίου.
Οι άνθρωποι αυτοί αντί να σιωπούν γιατί κοινώς απέτυχαν και ζηµίωσαν την τράπεζα εµφανίζονται ως
επικριτές και ασκούν και κριτική µάλιστα.
Η Σακελλαρίου όταν διέγνωσε ότι βακτήρια και άλλα σαπρόφυτα διείσδυσαν ερήµην της στην τράπεζα
πήρε δραστικές αποφάσεις που µόνο προς όφελος της τράπεζας θα αποβούν.
Τα στελέχη αυτά τα οποία εµφανίζονταν κατά τις 10 το πρωί και αποχωρούσαν κατά τις 17:00 το
απόγευµα και που στο µεσοδιάστηµα άκουγαν και Πάολα στο ραδιόφωνο θα έπρεπε να ντρέπονται για την
ανυπαρξία του έργου…που δεν έκαναν και κυρίως να σιωπούν.
www.bankingnews.gr
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Παραδοχή Τσακαλώτου µετά το ξεζούµισµα 4 χρόνων: «Δεν ήταν όλοι οι φόροι
που µπήκαν δίκαιοι και σωστοί.» Για 29 νέους φόρους τους κατηγόρησε ο
Κυρ.Μητσοτάκης στη Βουλή. Ποιοί είναι αναλυτικά...
«Θα έθετα στόχο την αλλαγή του φορολογικού συστήµατος αν έµενα 3-4 χρόνια στη θέση του υπουργού
Οικονοµικών» είπε στη Νέα Υόρκη.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, µε
ελάχιστη συµµετοχή ενδιαφερόµενων εφέτος.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
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Η Ελλάδα πύλη των ΗΠΑ προς τα Δυτικά Βαλκάνια
© naftemporiki.gr Ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ.
Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό εταίρο για τις ΗΠΑ, τόνισε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών,
Μάθιου Πάλµερ, σηµειώνοντας ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη προς τα Δυτικά
Βαλκάνια.
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή», είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη.
H οµιλία-παρέµβαση του κ. Πάλµερ, έγινε την ώρα που πυκνώνουν οι τουρκικές προκλήσεις στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι, έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή ΔΕΘ, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού
επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους «να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς». Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την
ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατ. ανθρώπων, αλλά ως
πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού την ολοκλήρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών και τις ευκαιρίες
που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
της Αλεξανδρούπολης, τη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.ά., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µάς επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Ευκαιρίες επενδύσεων
Ο Μάθιου Πάλµερ µίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές
εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη
της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη. «Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε
την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το εµπόριο και τις επενδύσεις, προσθέτοντας
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ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της Ελλάδας θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που στέλνει η ελληνική
κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές». Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο
του στρατηγικού διαλόγου και πρόσθεσε: «Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που
αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι
Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την
κυβερνητική πολιτική».
Σχετικά άρθρα:
Σαφάρι επενδύσεων στη Νέα Υόρκη
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«Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα», για τον Υφυπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, Μάθιου Πάλµερ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και
διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να
συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και
ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε.
Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή
παρουσία αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την
ευκαιρία να συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις
µας επιτρέπουν να αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και
για περιφερειακή σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω
το εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και
αποφάσεις. Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα
µηνύµατα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς
επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
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Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε
στην Ελλάδα-στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων-αυτή η
στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την
Ελλάδα την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΈΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ «ΧΤΥΠΗΣΕ» ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΗΣ
WALL STREET

Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην
τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης στην
Ελλάδα.

Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.

H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της
Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE,
των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη
Νέα Υόρκη.

Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική
αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του
NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο
δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για
να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.

Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη
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Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι
Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος, Απόστολος
Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος
της Capital Link και η κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της
Capital Link.

Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
Τουρισµός
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ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Ο κ. Τσακαλώτος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για το 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link και
ξέκλεψε λίγο χρόνο για ιδιωτικές επισκέψεις.
Επίσκεψη στον Σύνδεσµο του ΠΑΟΚ στη Νέα Υόρκη πραγµατοποίησε ο υπουργός Οικονοµικών και
γνωστός φίλος του Δικεφάλου του Βορρά Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο κ. Τσακαλώτος βρέθηκε στη Νέα Υόρκη για το 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link και
ξέκλεψε λίγο χρόνο για ιδιωτικές επισκέψεις και µία από αυτές περιλάµβανε συνάντηση µε φίλους του
ΠΑΟΚ στο «Μεγάλο Μήλο».
Από την πλευρά τους, οι συνδεσµίτες του ΠΑΟΚ τα έχασαν µε την απρόσµενη έκπληξη, όπως φαίνεται και
από την ανάρτηση που ανέβασαν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας του συνδέσµου στο Facebook.
Αναλυτικά το µήνυµα των µελών του Συνδέσµου Φίλων ΠΑΟΚ της Νέας Υόρκης:
«Και ενώ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σιγά σιγά να ετοιµάζουµε τον νέο µας χώρο, σήµερα η βραδιά µας τελείωσε µε µια
ευχάριστη έκπληξη καθώς µας επισκέφτηκε ο υπουργός οικονοµικών της Ελλάδας και φυσικά τρελό
ΠΑΟΚτσακι Ευκλείδης Τσακαλώτος!!!
Οι µισοί δεν ξέραµε καν ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη….πήγε να µας βρει στον παλιό σύνδεσµο και του
είπαν ότι πλέον τα παιδιά είναι σε δικό τους χώρο και έψαξε και µας βρήκε γιατί όπως µας είπε δεν
γινόταν να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα χωρίς να µας επισκεφτεί!!!
Αφού συνήλθαµε από την έκπληξη συζητήσαµε πολλά µε φυσικά µοναδικό θέµα τον ΠΑΟΚ µας….του τα
ψάλαµε αρκετά είναι η αλήθεια εκφράζοντας τα παράπονα µας για τα περσινά ευτράπελα του ελληνικού
πρωταθλήµατος και φυσικά του µεταφέραµε τις ανησυχίες για τυχόν εµφάνισης των ίδιων προβληµάτων
και στο φετινό….ειδικά για το φετινό που πάει τρένο η οµάδα!!!
Τον ευχαριστούµε θερµά για την επίσκεψή του για το ότι έκατσε και µας άκουσε για αρκετή ώρα….αλλά
και για τις υποσχέσεις που µας έδωσε όσον αφορά το χτίσιµο του νέου γηπέδου αλλά και την ασφάλεια
των οπαδών µας ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια….υποσχέσεις που ελπίζουµε να κρατήσει….!!!
Του ευχόµαστε καλή επιστροφή στην πατρίδα να έχει!!!
ONE NATION
ONE CITY
ONE TEAM
ONE FAMILY»
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Από την Rollant 46, τη δετική-best seller της Claas φτάνουµε στο σήµερα όπου η εταιρεία φιλοδοξεί να
ανακτήσει πάλι...
Με ένα ολόκληρο εργοστάσιο που εξειδικεύεται στην κατασκευή ψεκαστικών 100 έως 6.000 λίτρων,
συρόµενων, αναρτώµενων...
Στην Agrotech το 2018 εφαρµόστηκε η γεωργία ακριβείας σε καλλιέργειες ορυζώνων της Χαλάστρας και
της Ορεστιάδας, σε...
Το βραβείο "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της M...
Οι startups SuSea και FOODAKAI κέρδισαν 10.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα, ως εταιρείες οι οποίες
µπορούν µε τη δραστ...

http://www.enimerosi.com/
Publication date: 12/12/2018 16:03
Alexa ranking (Greece): 2839
http://enimerosi.com/details.php?id=28067

Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το
καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.
Η Υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα...

Η Ελλάδα πύλη των ΗΠΑ προς τα Δυτικά Βαλκάνια
Ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε τη χώρα µας ιδανικό εταίρο σε φόρουµ
στη Νέα Υόρκη
Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό
εταίρο για τις ΗΠΑ, τόνισε ο
Αµερικανός βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών, Μάθιου Πάλµερ,
σηµειώνοντας ότι οι Ηνωµένες
Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα
ως πύλη προς τα Δυτικά
Βαλκάνια.
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική
Ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών,
αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας
Μάθιου Πάλµερ.
ιδανικός εταίρος για τις
Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα
και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή», είπε ο Αµερικανός βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρασιατικές υποθέσεις, Μάθιου
Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
H οµιλία-παρέµβαση του κ. Πάλµερ, έγινε την ώρα που πυκνώνουν οι
τουρκικές προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή
χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να σηµειώσει ότι...
συνέχεια...
...έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα
θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο
ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων
οικονοµικών και διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή ΔΕΘ, όπου
είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου
αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς
στόχους όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την
επιθυµία τους «να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς». Πρόσθεσε ακόµη πως η
Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια
και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά
11 εκατ. ανθρώπων, αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό
εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας
για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»
συµπλήρωσε. Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού την
ολοκλήρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
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ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε
πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί,
ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως
παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω
της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης, τη µεγιστοποίηση της
χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.ά., που δείχνουν την εµβάθυνση της
αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο
Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές
κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές
δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να συνεργαστούµε µε τους εταίρους
µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µάς επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο
χωρών µας και για περιφερειακή σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού
ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝTotal ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της Energean. Επίσης,
για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων
ανανεώσιµων πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και
όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία και τεχνολογία,
προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Ευκαιρίες επενδύσεων
Ο Μάθιου Πάλµερ µίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό
κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά
τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή
υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ
υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις
µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι
µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική
ανάπτυξη. «Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να
κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για
να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει
περαιτέρω το εµπόριο και τις επενδύσεις, προσθέτοντας ότι ο ρυθµός
ανάπτυξης της Ελλάδας θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές». Το
θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού
διαλόγου και πρόσθεσε: «Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις
ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να συζητήσουµε
ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι
διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε
την κυβερνητική πολιτική».
Τετάρτη, 12 Δεκεµβρίου 2018
από

naftemporiki.gr
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στη λήξη της
συνεδρίασης

Η χθεσινή ηµέρα ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα
Τη λήξη των χθεσινών εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης
στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτυπώντας» το
καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Όπως αναφέρεται αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Επίσηµη προσκεκληµένη στην τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος» στο @NYSE που αναµεταδόθηκε
από τα διεθνή δίκτυα σε περισσότερους από 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές. Ενισχύουµε την εικόνα της
Ελλάδας και την προωθούµε διεθνώς ως έναν ελκυστικό προορισµό για επενδύσεις στον τουρισµό.
pic.twitter.com/5p8U0KlmEx
— Elena Kountoura (@ElenaKountoura) 12 Δεκεµβρίου 2018
Μεγάλη επιτυχία!
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (12/12/18)
Αύξησε φόρους για... να τους µειώσει
Θέλει άλλα 3-4 χρόνια στη θέση του υπουργού Οικονοµικών ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, όπως είπε στη Νέα
Υόρκη. Κατανοητό, γιατί να µην τα θέλει; Τι σκοπεύει να κάνει όµως στη διάρκειά τους; «Θα έθετα ως
προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα, το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο», είπε, σε συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την οµιλία του στο Capital Link. Με άλλα λόγια, ο
υπουργός θέλει να παραµείνει στη θέση του για να µειώσει, βελτιώσει κ.τ.λ. τους φόρους που ο ίδιος
έβαλε τα προηγούµενα τριάµισι χρόνια. Γιατί, όπως ο ίδιος είπε, δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα
υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης σωστοί και δίκαιοι. Να, λοιπόν, που ο κ. Τσακαλώτος
µοιράζει τώρα φοροελαφρύνσεις, ενόψει εκλογών και σ’ ένα κοινό που επιθυµεί να ακούει τέτοιες
υποσχέσεις. Τι άλλο θα ακούσουµε; Μα ότι θα φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να µην υπάρξει υπαναχώρηση στον
εκσυγχρονισµό της δηµόσιας διοίκησης. Ναι, το είπε και αυτό.
Ποιοι θα πάρουν το κοινωνικό µέρισµα την Παρασκευή
Σχεδόν τρεις στους τέσσερις δικαιούχους του κοινωνικού µερίσµατος θα δουν να πιστώνεται την
Παρασκευή 14 του µήνα στους λογαριασµούς τους το έκτακτο βοήθηµα. Οσοι πρόλαβαν και υπέβαλαν
αιτήσεις οι οποίες εγκρίθηκαν, έως χθες, θα λάβουν το µέρισµα πριν από τα Χριστούγεννα. Βέβαια, όπως
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών, πληρωµές θα επαναληφθούν και στις 28 Δεκεµβρίου, για όσους
υποβάλλουν αιτήσεις το αργότερο έως τις 21 του µήνα. Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν µείνει χρήµατα,
καθώς τα προβλήµατα έχουν µειωθεί αισθητά και όσα υπάρχουν αντιµετωπίζονται κατά κύριο λόγο στα
ΚΕΠ, αλλά και σε ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ.
Αναβλήθηκε η συζήτηση για την Hellenic Steel
Για τις 28 Ιανουαρίου 2019 αναβλήθηκε η συζήτηση της συµφωνίας εξυγίανσης και µεταβίβασης της
Hellenic Steel στο Πολυµελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Η συζήτηση είχε προγραµµατισθεί για την
Δευτέρα, 10 Δεκεµβρίου 2018, αλλά δόθηκε αναβολή ύστερα από αίτηµα του ΕΦΚΑ. Το παραπάνω
παρατείνει, βεβαίως, τη λύση στην εταιρεία. Το θετικό είναι ότι, όπως πληροφορείται η στήλη, ο
υποψήφιος επενδυτής φέρεται να παρουσίασε τα στοιχεία εκείνα που αποδεικνύουν τη φερεγγυότητά του.
Θα επανεξετάσει τον ΕΦΚ στον καφέ
Τη δέσµευση ότι θα επανεξετάσει το ζήτηµα της επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στον καφέ
ανέλαβε ο αρχηγός της Ν.Δ. κατά τη συνάντηση που είχε χθες µε το διοικητικό συµβούλιο της Ελληνικής
Ενωσης Καφέ. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών ενηµέρωσαν τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη για τις επιπτώσεις
που έχει επιφέρει ο εν λόγω φόρος σε επαγγελµατίες και καταναλωτές, ζητώντας την κατάργησή του. Ας
σηµειωθεί ότι ο ΕΦΚ οδήγησε σε αύξηση της τιµής από 10% έως 30%, µε τη µεγαλύτερη αύξηση στη
λιανική τιµή να έχει επέλθει στον ελληνικό καφέ.
«Χρειαζόµαστε εµπνευσµένες ηγεσίες»
«Σήµερα δεν ζούµε άλλη µία περίοδο αλλαγών, αλλά την αλλαγή µιας περιόδου» που απαιτεί εµπνευσµένες
ηγεσίες, µε βούληση, γνώση και αποφασιστικότητα, καλούς manager αλλά και κοινωνική ευαισθησία, είπε ο
πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας (φωτ.) µιλώντας στο 11ο CEO Summit της ΕΕΔΕ µε βασικό θέµα: «Τι
ηγεσία θέλουµε;». Ο κ. Φέσσας επισήµανε ότι η εθνική οικονοµία έχει αρχίσει να ανακάµπτει, καθώς οι
επιχειρήσεις προσλαµβάνουν κόσµο και αµείβουν καλύτερα τους εργαζοµένους, όσο τους επιτρέπει η
αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, ωστόσο η κρίση αφήνει πίσω της µια βαριά κληρονοµιά
έχοντας µεγεθύνει παλιά διαρθρωτικά προβλήµατα και δηµιουργήσει νέα. «Η δουλειά που πρέπει να
κάνουµε για να βελτιώσουµε τους ρυθµούς ανάπτυξης και να απελευθερώσουµε τις παραγωγικές
δυνατότητες της χώρας µας, προφανώς, δεν σταµατάει εδώ. Και µας αφορά όλους. Τους επιχειρηµατίες,
τα στελέχη µας, τους ανθρώπους του πνεύµατος, τη Δικαιοσύνη και φυσικά τους πολιτικούς. Απαιτεί µια
εθνική κινητοποίηση», τόνισε ο κ. Φέσσας.
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Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης… γέµισε Ελλάδα
Η ελληνική σηµαία... πληµµύρισε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και η Έλενα Κουντουρά χτύπησε το
περίφηµο καµπανάκι για την έναρξη της σηµερινής διαδικασίας στη Wall Street.
Μάλιστα, η τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε
από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Σηµειώνεται ότι αυτό αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο, µε κοινό που ξεπερνά
τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
M.M.
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στη λήξη της
συνεδρίασης
Τη λήξη των χθεσινών εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης
στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτυπώντας» το
καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Όπως αναφέρεται αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Επίσηµη προσκεκληµένη στην τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος» στο @NYSE που
αναµεταδόθηκε από τα διεθνή δίκτυα σε περισσότερους από 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Ενισχύουµε την εικόνα της Ελλάδας και την προωθούµε διεθνώς ως έναν ελκυστικό προορισµό
για επενδύσεις στον τουρισµό. pic.twitter.com/5p8U0KlmEx
— Elena Kountoura (@ElenaKountoura) 12 Δεκεµβρίου 2018
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
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Η Έλενα Κουντουρά µε τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Matthew
Palmer
Με τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές Υποθέσεις
(Κύπρος, Ελλάδα, Τουρκία) των ΗΠΑ Matthew Palmer συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη, η Υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά, στο περιθώριο των εργασιών 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link,
στο οποίο η Έλενα Κουντουρά συµµετέχει κάθε χρόνο.
Ένα από τα πιο βασικά θέµατα συζήτησης ήταν ο
κεντρικός ρόλος που παίζει η Ελλάδα στην ενίσχυση της
ασφάλειας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου µέσω
και του τουρισµού. Η Ελληνίδα Υπουργός παρουσίασε
συνοπτικά τις διεθνείς πρωτοβουλίες που έχει λάβει σε
διµερές και τριµερές επίπεδο µε την Αίγυπτο, την
Ιορδανία, την Κύπρο, το Λίβανο και το Ισραήλ για την
προώθηση συνεργασιών στον τοµέα του τουρισµού µε την
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και παροχή
τεχνογνωσίας σε θέµατα βιώσιµης τουριστικής
ανάπτυξης, τη δηµιουργία κοινών προγραµµάτων και
κοινών δράσεων προβολής σε µακρινές αγορές της
Αµερικής και της Ασίας, µε έµφαση στην κρουαζιέρα και
τις θεµατικές ταξιδιωτικές εµπειρίες.
Η Έλενα Κουντουρά τόνισε τη µεγάλη αξία που έχει η
προσπάθεια προσέλκυσης νέων και ποιοτικών επενδύσεων
στον τοµέα του τουρισµού, καθώς µόνο µε αυτόν τον
τρόπο µπορεί να εξασφαλιστεί µακροπρόθεσµα η διαρκής ανάπτυξή του και κατ’επέκταση να διασφαλιστεί
η σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Από την πλευρά ο Matthew Palmer επανέλαβε την θέση του ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις
Ηνωµένες Πολιτείες για την οικοδόµηση σταθερότητας και ευηµερίας στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.
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ΣΤΗ... ΣΕΝΤΡΑ: Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
❱❱ Στην Αµερική, και για την ακρίβεια στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την
Ελλάδα, έπρεπε να εµφανιστείτε τελικά, κύριε Τσακαλώτε µας, για να...
... παραδεχτείτε κάτι που όλοι οι Ελληνες έχουµε νιώσει όλα αυτά τα χρόνια στο πετσί µας. Ολοι
µιλούσαµε εδώ και καιρό για αρκετούς άδικους φόρους που έχετε επιβάλει ως υπουργός Οικονοµικών,
αλλά εσείς µαζί µε τους δικούς σας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ... σφυρίζατε κλέφτικα!
«Στερνή µου γνώση να σ' είχα πρώτα» λέει ο λαός, κύριε Ευκλείδη µας, που -όπως καταλάβαµε και από τη
δήλωσή σας- δεν θέλετε µε τίποτα να αφήσετε για τους επόµενους την καρέκλα του υπουργού, ακόµα και
όταν λήξει η τετραετία τον ερχόµενο Οκτώβριο.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα τρία τέσσερα χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα, το οποίο θα ήταν πολύ πιο
απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο».
Λυπούµαστε, κύριε Τσακαλώτε, αλλά µε υποθετικά σενάρια γίνατε κυβέρνηση µια φορά κι έναν καιρό.
Τώρα ο λαός δεν θέλει λόγια αλλά έργα. Γι' αυτό, ρίξτε µια µατιά στα ποσοστά φτώχειας και ανεργίας και
µετά µιλάτε.
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«Ήµερα της Ελλάδος» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ – κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66
Email : [email protected]
ΑΘΗΝΑ – κα. Ελένη Λυκίδη
Τηλ: +30 210 610 9800 – Email : [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
www.capitallink.com www.capitallinkforum.com
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται
από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
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εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει
ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη και από
φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των
οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό
πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ
της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους
σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται κάθε
εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή
ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν τη
Κοινωνία, αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της ΕΚΕ
και δίνει βήµα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds’s List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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Ειδήσεις ΣΤΗ... ΣΕΝΤΡΑ: Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η «Espresso» κάνει dislike!ΣΤΗ... ΣΕΝΤΡΑ: Ο Ευκλείδης ΤσακαλώτοςΤετάρτη, Δεκέµβριος 12, 2018 - 14:17 ??
Στην Αµερική, και για την ακρίβεια στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, έπρεπε να
εµφανιστείτε τελικά, κύριε Τσακαλώτε µας, για να... ... παραδεχτείτε κάτι που όλοι οι Ελληνες έχουµε
νιώσει όλα αυτά τα χρόνια στο πετσί µας. Ολοι µιλούσαµε εδώ και καιρό για αρκετούς άδικους φόρους
που έχετε επιβάλει ως υπουργός Οικονοµικών, αλλά εσείς µαζί µε τους δικούς σας της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ... σφυρίζατε κλέφτικα! «Στερνή µου γνώση να σ' είχα πρώτα» λέει ο λαός, κύριε Ευκλείδη µας, που
-όπως καταλάβαµε και από τη δήλωσή σας- δεν θέλετε µε τίποτα να αφήσετε για τους επόµενους την
καρέκλα του υπουργού, ακόµα και όταν λήξει η τετραετία τον ερχόµενο Οκτώβριο. «Αν παρέµενα
υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα τρία τέσσερα χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας, θα
έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα, το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο». Λυπούµαστε, κύριε Τσακαλώτε, αλλά µε υποθετικά σενάρια γίνατε κυβέρνηση µια
φορά κι έναν καιρό. Τώρα ο λαός δεν θέλει λόγια αλλά έργα. Γι' αυτό, ρίξτε µια µατιά στα ποσοστά
φτώχειας και ανεργίας και µετά µιλάτε.
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Οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στον τουρισµό στο
Capital Link στη Ν. Υόρκη
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήμα του 20ου Capital Link «Ιnvest in Greece» Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
ομιλήτρια στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, προσκεκλημένη των διοργανωτών, Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της ομιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τομέα του τουρισμού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού που δημιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωμένου φόρουμ, συμμετείχαν κυβερνητικοί Αμερικανοί και
Έλληνες αξιωματούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων και της
επιχειρηματικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγματοποίησε επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρηματικών και επενδυτικών ομίλων. Στις
συναντήσεις συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροματίδου, και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, με τιμώμενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer
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«Ηµέρα Ελλάδας» στη Wall Street -Η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι για τη
λήξη της συνεδρίασης
Αφιερωµένη στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης, µε την υπουργό Τουρισµό, Ελενα Κουντουρά να
χτυπά το καµπανάκι λήξης της Wall Steet.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε
κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε
επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.

Η Ελληνική σηµαία απεικονίζοντας στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu, Εκτελεστική
Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το
NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
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H Eλενα Κουντουρά στη Wall Street
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, οι
διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος, Απόστολος Τσιτσιράκης και
Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα
Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος
Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.

https://agrinio24.eu/
Publication date: 12/12/2018 14:20
Alexa ranking (Greece): 36981
https://agrinio24.eu/archives/347731

Πορεία µεταρρυθµίσεων, πολιτικό ρίσκο και τράπεζες ανησυχούν τους
επενδυτές

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε δύο γύρους συναντήσεων µε συνολικά 45 επενδυτές,
στο πλαίσιο του 20ού ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link, στη Ν. Υόρκη.

Με µεγάλη επιφυλακτικότητα συνεχίζει να αντιµετωπίζει η πλειονότητα των διεθνών επενδυτών την
Ελλάδα, παρά την έξοδο από το πρόγραµµα διάσωσης πριν από 100 (και κάτι) ηµέρες. Αυτό φάνηκε κατά
τις συναντήσεις που είχαν στη Ν. Υόρκη µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και σε
επαφές που έγιναν µε τραπεζίτες και υψηλόβαθµα στελέχη ελληνικών εταιρειών στο πλαίσιο του
20ού ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί δίαυλο
επικοινωνίας µεταξύ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και της Ελλάδας.
Η συµµετοχή στο συνέδριο ήταν πολύ µεγάλη, όπως σηµειώνουν πηγές της «Κ» και υπήρξε µεγάλο
ενδιαφέρον για την Ελλάδα αλλά και αυξηµένος προβληµατισµός. Τα ξένα funds, αν και βλέπουν ότι έχει
γίνει µεγάλη πρόοδος και η χώρα γυρνάει σελίδα ύστερα από τρία προγράµµατα διάσωσης, αναγνωρίζουν
επίσης πως αυτή τη στιγµή υπάρχουν τρεις προκλήσεις: 1) το πολιτικό ρίσκο ενόψει των γενικών εκλογών
του 2019, 2) ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και 3) πολλά ερωτήµατα γύρω από τις
τράπεζες.
Οι εκλογές
Ο κ. Τσακαλώτος είχε δύο γύρους συναντήσεων µε συνολικά 45 επενδυτές και δέχθηκε βροχή ερωτήσεων
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Ο κ. Τσακαλώτος είχε δύο γύρους συναντήσεων µε συνολικά 45 επενδυτές και δέχθηκε βροχή ερωτήσεων
για το πολιτικό τοπίο, την οικονοµία αλλά και την νούµερο ένα ανησυχία των επενδυτών το τελευταίο
διάστηµα, την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Οπως επισηµαίνουν πηγές της «Κ», τα
ξένα funds εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα
εκλογικά σενάρια, µε τον πολιτικό κίνδυνο της χώρας να αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς οδηγούς
της επενδυτικής τους στρατηγικής το 2019. Οπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην «Κ» διαχειριστής
κεφαλαίων αµερικανικού fund, «αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη στιγµή να µάθουµε είναι τις εξελίξεις γύρω
από τις προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπος ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, καθώς και το
χρονοδιάγραµµα των εκλογών».
Ενα άλλο σηµείο στο οποίο εστίασαν την προσοχή τους οι επενδυτές είναι κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε αξιωµατούχους της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών,
τα funds επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και πρόοδος
στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του προβληµατισµού των επενδυτών,
οι οποίοι, αν και αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα, φοβούνται ωστόσο πιθανή
«οπισθοχώρηση» σε αυτούς τους καίριους για την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Τα κόκκινα δάνεια
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές τεράστια
εστία ανησυχίας. Οι Ελληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους µία νότα αισιοδοξίας γύρω
από αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβληµα,
ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει τη στιγµή που υπάρχουν ακόµη αµφιβολίες γύρω
από τις προτεινόµενες λύσεις (σχέδιο ΤτΕ και ΤΧΣ).
Οπως σηµείωσε σε πάνελ του συνεδρίου ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, «τα
τελευταία τρία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των
χρόνιων προκλήσεων του κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα
της ανακεφαλαιοποίησης του 2015.
Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους
επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης».
kathimerini.gr
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Υποσχέσεις Τσακαλώτου από τη Νέα Υόρκη στους οπαδούς του ΠΑΟΚ!
Ο Τσακαλώτος έψαχνε και βρήκε στη Νέα Υόρκη τον Σύνδεσµο Φίλων του ΠΑΟΚ κι έδωσε υποσχέσεις για
γήπεδο και προστασία στις µετακινήσεις • Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για όσα έγιναν στις ΗΠΑ

Συγκλονιστικές αποκαλύψεις για το… ποιος κυβερνάει αυτό τον τόπο, έκανε ο Σύνδεσµος Φίλων ΠΑΟΚ
Νέας Υόρκης. Όταν τόσοι και τόσοι τρώνε πόρτα από τον Υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και
παρά τις προσπάθειές τους, δεν καταφέρνουν να τον συναντήσουν, αυτός βρίσκει χρόνο για να πηγαίνει
σε Συνδέσµους Φιλάθλων του ΠΑΟΚ και να δίνει υποσχέσεις!
Όπως τα ίδια τα µέλη του Συνδέσµου της Νέας Υόρκης αποκάλυψαν, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος πήγε στα
παλιά τους γραφεία και όταν πληροφορήθηκε πως µετακόµισαν, έψαξε και βρήκε τα νέα, ώστε να
επισκεφτεί τους Συνδεσµίτες. Τους είπε µάλιστα πως δεν γινόταν να επιστρέψει στην Ελλάδα χωρίς να
κάνει την επίσκεψη. Ο Υπουργός Οικονοµικών έδωσε υποσχέσεις για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ στην Τούµπα,
αλλά και τις ασφαλείς µετακινήσεις των οπαδών του δικέφαλου του βορρά στους εκτός έδρας αγώνες.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, βρίσκεται στις ΗΠΑ και συµµετείχε στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργάνωσε η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club.
Αναλυτικά, το µήνυµα της δηµοσίευσης του συνδέσµου Φίλων ΠΑΟΚ Νέας Υόρκης στο Facebook, είναι
άκρως αποκαλυπτικό:
«Και ενώ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σιγά σιγά να ετοιµάζουµε τον νέο µας χώρο, σήµερα η βραδιά µας τελείωσε µε µια
ευχάριστη έκπληξη καθώς µας επισκέφτηκε ο υπουργός οικονοµικών της Ελλάδας και φυσικά τρελό
ΠΑΟΚτσάκι Ευκλείδης Τσακαλώτος!!!
Οι µισοί δεν ξέραµε καν ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη….πήγε να µας βρει στον παλιό σύνδεσµο και του
είπαν ότι πλέον τα παιδιά είναι σε δικό τους χώρο και έψαξε και µας βρήκε γιατί όπως µας είπε δεν
γινόταν να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα χωρίς να µας επισκεφτεί!!!
Αφού συνήλθαµε από την έκπληξη συζητήσαµε πολλά µε φυσικά µοναδικό θέµα τον ΠΑΟΚ µας….του τα
ψάλαµε αρκετά είναι η αλήθεια εκφράζοντας τα παράπονα µας για τα περσινά ευτράπελα του ελληνικού
πρωταθλήµατος και φυσικά του µεταφέραµε τις ανησυχίες για τυχόν εµφάνισης των ίδιων προβληµάτων
και στο φετινό….ειδικά για το φετινό που πάει τρένο η οµάδα!!!
Τον ευχαριστούµε θερµά για την επίσκεψη του για το ότι έκατσε και µας άκουσε για αρκετή ώρα….αλλά
και για τις υποσχέσεις που µας έδωσε όσον αφορά το χτίσιµο του νέου γηπέδου αλλά και την ασφάλεια
των οπαδών µας ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια….υποσχέσεις που ελπίζουµε να κρατήσει….!!! Του
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ευχόµαστε καλή επιστροφή στην πατρίδα να έχει!!!
ONE NATION
ONE CITY
ONE TEAM
ONE FAMILY»
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Wall Street: Η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι για τη λήξη της συνεδρίασης
Αφιερωµένη στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, µε την
υπουργό Τουρισµό, Ελενα Κουντουρά να χτυπά το καµπανάκι λήξης της Wall Steet.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η
Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Η Ελλάδα πύλη των ΗΠΑ προς τα Δυτικά Βαλκάνια
Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό εταίρο για τις ΗΠΑ, τόνισε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών,
Μάθιου Πάλµερ, σηµειώνοντας ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη προς τα Δυτικά
Βαλκάνια.
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή», είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη.
H οµιλία-παρέµβαση του κ. Πάλµερ, έγινε την ώρα που πυκνώνουν οι τουρκικές προκλήσεις στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι, έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή ΔΕΘ, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού
επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους «να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς». Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την
ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατ. ανθρώπων, αλλά ως πύλη
προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας
για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο, χαρακτήρισε
βασική συνιστώσα αυτού την ολοκλήρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
της Αλεξανδρούπολης, τη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.ά., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µάς επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Ευκαιρίες επενδύσεων
Ο Μάθιου Πάλµερ µίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές
εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη
της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη. «Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε
την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το εµπόριο και τις επενδύσεις, προσθέτοντας
ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της Ελλάδας θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που στέλνει η ελληνική
κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές». Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο
του στρατηγικού διαλόγου και πρόσθεσε: «Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που
αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι
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Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την
κυβερνητική πολιτική».
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«Ηµέρα Ελλάδας» στη Wall Street -Η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι για τη
λήξη της συνεδρίασης
Αφιερωµένη στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, µε την
υπουργό Τουρισµό, Ελενα Κουντουρά να χτυπά το καµπανάκι λήξης της Wall Steet.

H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.

Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η
Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.

Η Ελληνική σηµαία απεικονίζοντας στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης

Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.

Την Υπουργό Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
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H Eλενα Κουντουρά στη Wall Street
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.

Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.

Κέρδος online 12/12/2018 13:54
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Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της ΝΥ – Λήξη εργασιών από την
Κουντουρά
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών
της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα,
και «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η
Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
The NYSE welcomes executives and guests of Greek American Issuer Day. Honoring the occasion,
Elena Kountoura, Minister of Tourism of the Hellenic Republic, rings the NYSE Closing Bell.
Posted by New York Stock Exchange on Tuesday, December 11, 2018
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.

Φωτογραφία: Εθνικός Κήρυξ, Κώστας Μπέη.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Στη Wall Street η υπουργός Τουρισµού
KOYNTOYRA NW1218

Τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καμπανάκι της Wall Street στην τελετή
λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.
Η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σημάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεμβρίου, αφιερωμένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ημέρας της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», αναμεταδόθηκε
από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός με μέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσμιο επίπεδομε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Η Ελληνική Σημαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσμό, διοργανώνεται προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγμένων εταιρειώνστο NYSE, των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγματοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισμού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η
Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηματιστήριο
ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να
τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος
Κούτρας,
οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι Ομίλων
και εισηγμένων
επιχειρήσεων, Χάρης Κοσμάτος, Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιμίλιος Κυριακού, ο Νικόλαος
Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της
Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροματίδου και η
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Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά Γκρέτα Καµατερού.
halkidikifocus social
Twitter
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ΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΤΗΣ WALL Street χτύπησε η Έλενα Κουντουρά
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά
«χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού.
Watch live as Minister of Tourism of the Hellenic Republic @ElenaKountoura celebrates Greek American Issuer Day
https://t.co/LRvjuCoV5E
— NYSE (@NYSE) 11 Δεκεµβρίου 2018
Όπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο, µε κοινό που ξεπερνά τα
150 εκατοµµύρια. Η ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Επίσηµη προσκεκληµένη στην τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος» στο @NYSE που αναµεταδόθηκε
από τα διεθνή δίκτυα σε περισσότερους από 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές. Ενισχύουµε την εικόνα της
Ελλάδας και την προωθούµε διεθνώς ως έναν ελκυστικό προορισµό για επενδύσεις στον τουρισµό.
pic.twitter.com/5p8U0KlmEx
— Elena Kountoura (@ElenaKountoura) 12 Δεκεµβρίου 2018
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
...(περισσότερα)
Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *

Σχόλιο
Όνοµα *
Ηλ. διεύθυνση *
Ιστότοπος
Δημοσίευση σχολίου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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NY forum reveals funds’ worries on Greek economy
The majority of foreign investors continue to have considerable reservations about Greece, despite its emergence
from the bailout programs more than 100 days ago.
That became clear during meetings between Finance Minister Euclid Tsakalotos and investors in New York on
Monday and Tuesday, as well as contacts with bankers and senior officials of Greek companies in the context of the
20th Invest in Greece - Capital Link Forum.
Kathimerini sources spoke of great interest in Greece at this year’s event, but this was accompanied by greater
concern. Foreign funds may see notable fiscal progress, but they also perceive three challenges lying ahead: the
political risk as the 2019 general election approaches, danger that the reforms may not proceed, and the various
questions hanging over the bank sector.
Sources added that during Tsakalotos’s two rounds of talks with a total of 45 investors, the foreign funds focused
their questions on the country’s course under a variety of election scenarios, with a US fund manager telling
Kathimerini that “what we seek to find out at the moment is the developments around the challenges the Greek sector
is facing, and the election timetable.”
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης
της συνεδρίασης
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά
«χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των
ελληνικών εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και
πραγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
ΚΑΧ
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στη λήξη της
συνεδρίασης
Κοινοποίηση
Τη λήξη των χθεσινών εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης
στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτυπώντας» το
καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Όπως αναφέρεται αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Επίσηµη προσκεκληµένη στην τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος» στο @NYSE που
αναµεταδόθηκε από τα διεθνή δίκτυα σε περισσότερους από 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Ενισχύουµε την εικόνα της Ελλάδας και την προωθούµε διεθνώς ως έναν ελκυστικό προορισµό
για επενδύσεις στον τουρισµό. pic.twitter.com/5p8U0KlmEx
— Elena Kountoura (@ElenaKountoura) 12 Δεκεµβρίου 2018
newsbeast.gr
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης
της συνεδρίασης

Τη

λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε
να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά «χτυπώντας» το
καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια.
Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Πηγή: hellasjournal.com - Dec 12, 2018
Ετικέτες: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ,ΕΛΛΑΔΑ,ΚΟΣΜΟΣ,ΝΥ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ,ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,ΥΠΟΥΡΓΟΣ,ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ,USA
Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο
Facebook
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στη λήξη της
συνεδρίασης
Τη λήξη των χθεσινών εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης
στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτυπώντας» το
καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Όπως αναφέρεται αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Επίσηµη προσκεκληµένη στην τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος» στο @NYSE που αναµεταδόθηκε
από τα διεθνή δίκτυα σε περισσότερους από 150 εκατοµµύρια τηλεθεατές. Ενισχύουµε την εικόνα της
Ελλάδας και την προωθούµε διεθνώς ως έναν ελκυστικό προορισµό για επενδύσεις στον τουρισµό.
pic.twitter.com/5p8U0KlmEx
— Elena Kountoura (@ElenaKountoura) 12 Δεκεµβρίου 2018
ellada
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street!
kountoura wall street

Στην τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά
«χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική
σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης
της συνεδρίασης
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης
Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού,
Έλενα Κουντουρά «χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική
σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής,
των ελληνικών εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και
φορέων, και πραγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece»
Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η
Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο
ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να
τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
ΚΑΧ
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Η Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι λήξης στη χθεσινή συνεδρίαση της Wall
Street
© Shutterstock Η Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι λήξης στη χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Η Ελλάδα πύλη των ΗΠΑ προς τα Δυτικά Βαλκάνια
Ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε τη χώρα µας ιδανικό εταίρο σε φόρουµ στη Νέα Υόρκη
Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό εταίρο για τις ΗΠΑ, τόνισε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών,
Μάθιου Πάλµερ, σηµειώνοντας ότι οι Ηνωµένες Πολιτείες βλέπουν την Ελλάδα ως πύλη προς τα Δυτικά
Βαλκάνια.
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή», είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη.
H οµιλία-παρέµβαση του κ. Πάλµερ, έγινε την ώρα που πυκνώνουν οι τουρκικές προκλήσεις στην ευρύτερη
περιοχή της Μεσογείου.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι, έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή ΔΕΘ, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού
επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους «να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς». Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την
ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατ. ανθρώπων, αλλά ως πύλη
προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας
για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο, χαρακτήρισε
βασική συνιστώσα αυτού την ολοκλήρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
της Αλεξανδρούπολης, τη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.ά., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µάς επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Ευκαιρίες επενδύσεων
Ο Μάθιου Πάλµερ µίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές
εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη
της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη. «Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι
µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε
την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το εµπόριο και τις επενδύσεις, προσθέτοντας
ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της Ελλάδας θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που στέλνει η ελληνική
κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές». Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο
του στρατηγικού διαλόγου και πρόσθεσε: «Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που
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αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι
Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την
κυβερνητική πολιτική».
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Η Κουντουρά έκλεισε χθες τη Wall Street
Tο καµπανάκι της Wall Street «χτύπησε», κατά την τελετή λήξης συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της
Νέας Υόρκης, η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά.
Συγκεκριµένα, η υπουργός Τουρισµού προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και «χτύπησε» το
καµπανάκι της Wall Street.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που ξεπερνά τα 150
εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Αξίζει να σηµειωθεί πως την κ. Κουντουρά υποδέχθηκε η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE, Betty Liu. Η
υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
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Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη
Δηµοσίευση: 12:22 µ.µ. | 12/12/18

Η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική
οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link
Σε αναζήτηση επενδυτών στο εξωτερικό, έχει επιδοθεί το Υπουργείο Τουρισµού. Η υπουργός, Έλενα
Κουντουρά, οπουδήποτε
έχει προσκληθεί, παρουσιάζει τα στοιχεία που εµφανίζουν τη δυναµική του ελληνικού τουρισµού, µε
συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, προκειµένου να ελκύσει το ενδιαφέρον σε επενδυτές.
Ωστόσο, µέχρι στιγµής το ενδιαφέρον παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, λόγω της γραφειοκρατίας και της
υψηλής φορολογίας.
Πάντως, η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, παρουσίασε εκ νέου της επενδυτικές ευκαιρίες από το
βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο
συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η Έλενα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Έλενα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροµατίδου, και η προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
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πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Matthew Palmer.
Δηµήτρης Μπαλής

Σχετικές ετικέτες: ΑΝΕΛΈλενα ΚουντουράΟικονοµίατουρισµός

Σχετικά άρθρα

Σχόλια αναγνωστών
Αφήστε το σχόλιό σας
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα
Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σημάνει τη λήξη των
εργασιών της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11 ης Δεκεμβρίου,
αφιερωμένης στην Ελλάδα, και «χτύπησε» το καμπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ημέρας της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης»,
αναμεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός με μέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσμιο επίπεδομε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Η Ελληνική Σημαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες
του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην
κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσμό, διοργανώνεται προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής,
των ελληνικών εισηγμένων εταιρειώνστο NYSE, των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και
φορέων, και πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in
Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε
η κα Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο
Χρηματιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά
μετάλλια για να τιμήσει την αφιερωμένη στην Ελλάδα ημέρα.
Στην τελετή λήξης συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας, οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι Ομίλων και εισηγμένων
επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσμάτος, Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιμίλιος Κυριακού, ο κ.
Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική
Χονδροματίδου και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αμερικής και Καναδά κα
Γκρέτα Καματερού.
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Ειδήσεις Ηχηρό καµπανάκι των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες
από την Νέα Υόρκη - Έντονη η ανησυχία

Το τελευταίο 2ήµερο η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας χτυπάει στην Νέα Υόρκη και στο συνέδριο που
διοργανώνει η Capital Link. Στο επίκεντρο όλων το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. To άρθρο Ηχηρό
καµπανάκι των ξένων επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες από την Νέα Υόρκη - Έντονη η ανησυχία
δηµοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
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Το καµπανάκι της Wall Street «χτύπησε» η υπουργός Τουρισµού
Το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα, χτύπησε και πάλι η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά.
Το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
που ήταν αφιερωµένη στην Ελλάδα, χτύπησε και πάλι η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά.
Η κα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου. H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που ξεπερνά τα 150
εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα. Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link. Τέλος στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν
ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και
Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Πορεία µεταρρυθµίσεων, πολιτικό ρίσκο και τράπεζες ανησυχούν τους
επενδυτές

Πορεία µεταρρυθµίσεων, πολιτικό ρίσκο και τράπεζες
ανησυχούν τους επενδυτές
Με µεγάλη επιφυλακτικότητα συνεχίζει να αντιµετωπίζει η πλειονότητα των διεθνών επενδυτών την
Ελλάδα, παρά την έξοδο από το πρόγραµµα διάσωσης πριν από 100 (και κάτι) ηµέρες. Αυτό φάνηκε κατά
τις συναντήσεις που είχαν στη Ν. Υόρκη µε τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και σε
επαφές που έγιναν µε τραπεζίτες και υψηλόβαθµα στελέχη ελληνικών εταιρειών στο πλαίσιο του
20ού ετήσιου συνεδρίου Invest in Greece της Capital Link, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί δίαυλο
επικοινωνίας µεταξύ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και της Ελλάδας.
Η συµµετοχή στο συνέδριο ήταν πολύ µεγάλη, όπως σηµειώνουν πηγές της «Κ» και υπήρξε µεγάλο
ενδιαφέρον για την Ελλάδα αλλά και αυξηµένος προβληµατισµός. Τα ξένα funds, αν και βλέπουν ότι έχει
γίνει µεγάλη πρόοδος και η χώρα γυρνάει σελίδα ύστερα από τρία προγράµµατα διάσωσης, αναγνωρίζουν
επίσης πως αυτή τη στιγµή υπάρχουν τρεις προκλήσεις: 1) το πολιτικό ρίσκο ενόψει των γενικών εκλογών
του 2019, 2) ο κίνδυνος µη συνέχισης των µεταρρυθµίσεων και 3) πολλά ερωτήµατα γύρω από τις
τράπεζες.
Οι εκλογές
Ο κ. Τσακαλώτος είχε δύο γύρους συναντήσεων µε συνολικά 45 επενδυτές και δέχθηκε βροχή ερωτήσεων
για το πολιτικό τοπίο, την οικονοµία αλλά και την νούµερο ένα ανησυχία των επενδυτών το τελευταίο
διάστηµα, την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών. Οπως επισηµαίνουν πηγές της «Κ», τα
ξένα funds εστίασαν το ενδιαφέρον τους στο ποια θα είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω από τα διάφορα
εκλογικά σενάρια, µε τον πολιτικό κίνδυνο της χώρας να αποτελεί έναν από τους σηµαντικούς οδηγούς
της επενδυτικής τους στρατηγικής το 2019. Οπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην «Κ» διαχειριστής
κεφαλαίων αµερικανικού fund, «αυτό το οποίο ζητάµε αυτή τη στιγµή να µάθουµε είναι τις εξελίξεις γύρω
από τις προκλήσεις µε τις οποίες είναι αντιµέτωπος ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, καθώς και το
χρονοδιάγραµµα των εκλογών».
Ενα άλλο σηµείο στο οποίο εστίασαν την προσοχή τους οι επενδυτές είναι κατά πόσον η πρόοδος που έχει
συντελεστεί στην Ελλάδα θα µπορέσει να συνεχιστεί. Στις επαφές που είχαν µε αξιωµατούχους της
ελληνικής κυβέρνησης αλλά και µε ανώτατα στελέχη ελληνικών εταιρειών και τραπεζών,
τα funds επεσήµαναν πως είναι επιτακτική ανάγκη να υπάρξει συνέχεια των µεταρρυθµίσεων και πρόοδος
στο µέτωπο των ιδιωτικοποιήσεων. Αυτό αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι του προβληµατισµού των επενδυτών,
οι οποίοι, αν και αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα έχει κάνει σηµαντικά βήµατα, φοβούνται ωστόσο πιθανή
«οπισθοχώρηση» σε αυτούς τους καίριους για την ανάκαµψη της οικονοµίας τοµείς.
Τα κόκκινα δάνεια
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, τα κόκκινα δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν για τους επενδυτές τεράστια
εστία ανησυχίας. Οι Ελληνες τραπεζίτες έδωσαν µέσα από τις οµιλίες τους µία νότα αισιοδοξίας γύρω
από αυτό το ζήτηµα, επισηµαίνοντας πως σε δύο χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει αυτό το πρόβληµα,
ωστόσο η επιφυλακτικότητα των επενδυτών παραµένει τη στιγµή που υπάρχουν ακόµη αµφιβολίες γύρω
από τις προτεινόµενες λύσεις (σχέδιο ΤτΕ και ΤΧΣ).
Οπως σηµείωσε σε πάνελ του συνεδρίου ο Ζουλιέν Πετί, γενικός διευθυντής της Goldman Sachs, «τα
τελευταία τρία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των
χρόνιων προκλήσεων του κλάδου, ωστόσο διαπραγµατεύονται σε επίπεδα πολύ χαµηλότερα
της ανακεφαλαιοποίησης του 2015.
Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τα NPEs, προτεραιότητα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους
επιτρέψει να στρέψουν την προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης».
REUTERS, SPUTNIK
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Oταν η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι της Wall Street Oταν η Κουντουρά
χτύπησε το καµπανάκι της Wall Street

Την υπουργό Τουρισµού και την ελληνική αντιπροσωπεία
υποδέχθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης η Μπέτι
Λιου, εκτελεστική αντιπρόεδρος του NYSE. Ενα αντίγραφο
δάφνινου στεφανιού, το δώρο της υπουργού
Την υπουργό Τουρισµού και την ελληνική αντιπροσωπεία
υποδέχθηκε στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης η Μπέτι
Λιου, εκτελεστική αντιπρόεδρος του NYSE. Ενα αντίγραφο
δάφνινου στεφανιού, το δώρο της υπουργού
Στα… γαλονόλευκα ντύθηκε για ένα 24ωρο η Γουόλ Στριτ στο πλαίσιο της «Ηµέρας της Ελλάδας στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την υπουργό Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά, να χτυπά το κουδούνι της
λήξης των εργασιών της συνεδρίασης (φωτογραφία πάνω) που µετά από διακυµάνσεις έκλεισε µε οριακές
απώλειες
Από νωρίς, η ελληνική σηµαία κυµάτιζε τόσο στις γιγαντοοθόνες όσο και σστην κεντρική είσοδο της Wall
Street.
Η «Ηµέρα της Ελλάδας» στη Γουόλ Στριτ αποτελεί ετήσιο θεσµό και διοργανώνεται προς τιµήν της
ελληνικής αποστολής, των ελληνικών εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων
και φορέων. Η εκδήλωση παγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece»
Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Μπέτι Λιου,
εκτελεστική αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού, ενώ το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για την ηµέρα.
Πληφοριακά, την Τρίτη 11/12 στη Γουόλ Στριτ ο δείκτης Dow Jones της βιοµηχανίας έκλεισε µε πτώση 53,02
µονάδων στις 24.370,24 µονάδες (-0,22%), ο δείκτης Nasdaq των εταιρειών τεχνολογίας έκλεισε
ενισχυµένος κατά 11,31 µονάδες (+0,16%), στις 7.031,83 µονάδες και ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 µεπτώση
0,94 µονάδων (-0,04%), στις 2.636,78 µονάδες.
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Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θέλει ως προτεραιότητα ο Ευκλ.
Τσακαλώτος
Τι είπε ο υπουργός Οικονοµικών, σε δηλώσεις του από
τη Νέα Υόρκη σχετικά µε την ελληνική οικονοµία
Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θα έθετε ως
προτεραιότητα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εάν παρέµενε
υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια.
Αυτό επεσήµανε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν όλοι οι
φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί. Παραδέχθηκε
επίσης ότι «δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να
έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο»,
αφού αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Υποστήριξε
όµως ότι από την άλλη αυτό βοηθά στην αξιοπιστία
της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν
θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου κατά την οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην ελληνική
οικονοµία, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια. «Εγώ
σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά τα
κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και
οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης» εξήγησε.
Παράλληλα ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω
του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη σηµείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ προανήγγειλε εξελίξεις. Στην οµιλία του στο
συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές
για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο
αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο
ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις. «Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν
προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το
γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
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ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα. «Δεν
καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι
µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο
που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη
δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Είπε ακόµη πως στον τοµέα των
δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης
της συνεδρίασης
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά
«χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Tο καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας, το 2018, δήλωσε η Έλενα Κουντουρά
12/12/2018 12:38
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα
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«Ηµέρα Ελλάδας» στη Wall Street -Η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι για τη
λήξη της συνεδρίασης
Αφιερωµένη στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, µε την υπουργό
Τουρισµό, Ελενα Κουντουρά να χτυπά το καµπανάκι λήξης της Wall Steet.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η
Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.

Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.

http://newsone.gr/
Publication date: 12/12/2018 12:56
Alexa ranking (Greece): 576
https://www.newsone.gr/oikonomia/imera-elladas-sti-wall-street-i-kountoura-chtypi...

Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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«Ηµέρα Ελλάδας» στη Wall Street -Η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι για τη
λήξη της συνεδρίασης
Αφιερωµένη στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, µε την υπουργό
Τουρισµό, Ελενα Κουντουρά να χτυπά το καµπανάκι λήξης της Wall Steet.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η
Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.

Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
H Eλενα Κουντουρά στη Wall Street
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Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Ο Τσακαλώτος αναζήτησε επενδυτές στον σύνδεσµο του ΠΑΟΚ; (εικόνα)
Και όλα αυτά στην Νέα Υόρκη

Newsroom
«Και ενώ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σιγά σιγά να ετοιµάζουµε τον νέο µας χώρο, σήµερα η βραδιά µας τελείωσε µε µια
ευχάριστη έκπληξη καθώς µας επισκέφτηκε ο υπουργός οικονοµικών της Ελλάδας και φυσικά τρελό
ΠΑΟΚτσακι Ευκλείδης Τσακαλώτος!!!» έγραψαν οι διαχειριστές της σελίδας του ΠΑΟΚ στη Νέα Υόρκη,
αναρτώντας και σχετική φωτογραφία από την επίσκεψη.
Ο υπουργός Οικονοµικών βρέθηκε στην Νέα Υόρκη για το 20ό Συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link
Forums και µετά το «Greece is back» (Η Ελλάδα επέστρεψε), που ανήγγειλε από το βήµα του συνεδρίου,
αποφάσισε να επισκεφτεί και τον σύνδεσµο της αγαπηµένης του οµάδας.
Έπληκτοι οι οπαδοί στον σύνδεσµο ανάρτησαν φωτογραφία µε τον υπουργό και σχετική ανακοίνωση που
έλεγε στην συνέχεια:
«Οι µισοί δεν ξέραµε καν ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη....πήγε να µας βρει στον παλιό σύνδεσµο και του
είπαν ότι πλέον τα παιδιά είναι σε δικό τους χώρο και έψαξε και µας βρήκε γιατι όπως µας είπε δεν
γινόταν να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα χωρίς να µας επισκεφτεί!!!
Σχετικα

Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
Αφού συνήλθαµε από την έκπληξη συζητήσαµε πολλά µε φυσικά µοναδικό θέµα τον ΠΑΟΚ µας....του τα
ψαλαµε αρκετά είναι η αλήθεια εκφράζοντας τα παράπονα µας για τα περσινά ευτράπελα του ελληνικού
πρωταθληµατος και φυσικά του µεταφέραµε τις ανησυχίες για τυχόν εµφάνισης των ίδιων προβληµάτων
και στο φετινό....ειδικά για το φετινό που πάει τρένο η οµαδα!!!
Τον ευχαριστούµε θερµά για την επίσκεψη του για το ότι έκατσε και µας άκουσε για αρκετή ώρα....αλλά
και για τις υποσχέσεις που µας έδωσε όσον αφορά το χτίσιµο του νέου γηπέδου αλλά και την ασφάλεια
των οπαδών µας ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια....υποσχέσεις που ελπίζουµε να κρατήσει....!!!
Του ευχόµαστε καλή επιστροφή στην πατρίδα να έχει!!!
Σχετικα
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«Ηµέρα Ελλάδας» στη Wall Street -Η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι για τη
λήξη της συνεδρίασης
Αφιερωµένη στην Ελλάδα ήταν η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, µε την υπουργό
Τουρισµό, Ελενα Κουντουρά να χτυπά το καµπανάκι λήξης της Wall Steet.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η
Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.

Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού, Eλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
H Eλενα Κουντουρά στη Wall Street
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Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Το καµπανάκι της Wall Street χτύπησε η Έλενα Κουντουρά
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης
Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά «χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών
και του εξωτερικού.
Όπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο, µε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του
Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall
Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο
δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη
στην Ελλάδα ηµέρα.
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street στην τελετή λήξης
της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου,
αφιερωµένης στην Ελλάδα, προσκλήθηκε να σηµάνει η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά
«χτυπώντας» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπως τονίζεται σε
σχετική ανακοίνωση, αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Οπως αναφέρεται, αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που
ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
ΚΑΧ
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι απόψεις του ιστολογίου δεν συµπίπτουν απαραίτητα µε το περιεχόµενο του άρθρου.
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Η επίσκεψη του Τσακαλώτου στα ΠΑΟΚτσάκια της Ν.Υόρκης (pic)
Με την ιδιότητα του φιλάθλου του ΠΑΟΚ και όχι του πολιτικού, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος βρέθηκε στον
σύνδεσµο του Δικεφάλου στη Νέα Υόρκη.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο Υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link.
Στο πλαίσιο της παρουσίας του εκεί, ο κ.Τσακαλώτος έψαξε να βρει τον σύνδεσµο του ΠΑΟΚ καθώς
ουδέποτε έχει κρύψει τα «ασπρόµαυρα» συναισθήµατά του.
Όπως αναφέρει και η σχετική τοποθέτηση του PAOK Fan Club of New York:
Και ενώ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ σιγά σιγά να ετοιµάζουµε τον νέο µας χώρο, σήµερα η βραδιά µας τελείωσε µε µια
ευχάριστη έκπληξη καθώς µας επισκέφτηκε ο Υπουργός Οικονοµικών της Ελλάδας και φυσικά τρελό
ΠΑΟΚτσακι Ευκλείδης Τσακαλώτος!!!
Οι µισοί δεν ξέραµε καν ότι βρίσκεται στην Νέα Υόρκη....πήγε να µας βρει στον παλιό σύνδεσµο και του
είπαν ότι πλέον τα παιδιά είναι σε δικό τους χώρο και έψαξε και µας βρήκε γιατι όπως µας είπε δεν
γινόταν να γυρίσει πίσω στην Ελλάδα χωρίς να µας επισκεφτεί!!!
Αφού συνήλθαµε από την έκπληξη συζητήσαµε πολλά µε φυσικά µοναδικό θέµα τον ΠΑΟΚ µας....του τα
ψαλαµε αρκετά είναι η αλήθεια εκφράζοντας τα παράπονα µας για τα περσινά ευτράπελα του ελληνικού
πρωταθληµατος και φυσικά του µεταφέραµε τις ανησυχίες για τυχόν εµφάνισης των ίδιων προβληµάτων
και στο φετινό....ειδικά για το φετινό που πάει τρένο η οµαδα!!!
Τον ευχαριστούµε θερµά για την επίσκεψη του για το ότι έκατσε και µας άκουσε για αρκετή ώρα....αλλά
και για τις υποσχέσεις που µας έδωσε όσον αφορά το χτίσιµο του νέου γηπέδου αλλά και την ασφάλεια
των οπαδών µας ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια....υποσχέσεις που ελπίζουµε να κρατήσει....!!!
Του ευχόµαστε καλή επιστροφή στην πατρίδα να έχει!!!
ONE
ONE
ONE
ONE
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.

...

http://www.theseanation.gr/
Publication date: 12/12/2018 12:30
Alexa ranking (Greece): 41524
http://www.theseanation.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/%...

Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall
Street
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Γιατί η Κουντουρά χτύπησε το καµπανάκι της λήξης στη Wall Street
Το καµπανάκι της Wall Street «χτύπησε» η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, κατά τη λήξη των
εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.
Στη διάρκεια της συνεδρίασης η ελληνική σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall
Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς
τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων
επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του συνεδρίου Capital Link «Invest in
Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού και την ελληνική αντιπροσωπεία
υποδέχθηκε η εκτελεστική αντιπρόεδρος του NYSE Μπέτι
Λιου.
Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο
δάφνινου στεφανιού, ενώ το NYSE εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
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Η Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι λήξης στη χθεσινή συνεδρίαση της Wall
Street
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Ελληνικό χρώµα στη Wall Street
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του
Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, αφιερωµένης στην Ελλάδα.
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
Όπως επισηµαίνει το υπουργείο Τουρισµού "η τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδ οµε κοινό που ξεπερνά τα 150
εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού".
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
Όπως επισηµαίνει το υπουργείο Τουρισµού "η τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδ οµε κοινό που ξεπερνά τα 150
εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια
της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού".
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Αµερικανικό ΥΠΕΞ: «Η Ελλάδα ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ»
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση, ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ, καθώς
επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή».
Τάδε έφη ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου
Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη, ενόψει και της έναρξης αύριο Πέµπτη του Στρατηγικού Διαλόγου µεταξύ των κυβερνήσεων
ΗΠΑ – Ελλάδας, στην Ουάσινκτον (βλ. σχετικό ρεπορτάζ του ecozen)
Στην οµιλία του, άλλωστε, ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις
ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της
σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή
σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
Με ορµή από τη ΔΕΘ
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Πύλη για τα Δυτικά Βαλκάνια – Πυλώνας στην Ανατολική Μεσόγειο
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και
ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε.
Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
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Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Και έφερε ως παραδείγµατα την διεκπεραίωση αµερικανικών ελικοπτέρων και εξοπλισµού µέσω της
Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, τη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που
δείχνουν την εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας.
«Η πρόσφατη άφιξη στρατευµάτων και ελικοπτέρων µας στην Αεροπορική Βάση στο Στεφανοβίκειο είναι
ένα ακόµη σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή
παρουσία αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την
ευκαιρία να συνεκπαιδευτούµε µε τους εταίρους µας, τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι κοινές ασκήσεις
µας επιτρέπουν να αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για
περιφερειακή σταθερότητα».
Τα Ενεργειακά
Έκανε, εξάλλου, ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη µε την πλωτή πλατφόρµα επανεριοποίησης υγροποιοηµένου φυσικού αερίου,
τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ–Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της Energean.
Επίσης, αναφέρθηκε σε σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά πεδία και όπου υπάρχει µεγάλη
αµερικανική τεχνογνωσία και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Ο τουρισµός
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση
την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις
επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε, µε τους Αµερικανούς να
ζητούν, για παράδειγµα, να ξεµπλοκάρει η επένδυση στο Ελληνικό.

«Η στιγµή είναι τώρα»
Το θέµα αυτό, της διευκόλυνσης των επενδύσεων, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του
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στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς
επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε
στην Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η
στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα
την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Ο Τσακαλώτος «αδειάζει» τον Στουρνάρα
Κάθετα αντίθετος µε τη λύση της ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια. «Οχι» και στο υπερπλεόνασµα!
Υπέρµαχος µιας λύσης στο πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων διαµετρικά αντίθετης µε αυτή που
υποστηρίζει η ΤτΕ εµφανίστηκε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Σε αντίθεση µε την κεντρική τράπεζα, που πρότεινε τη µεταφορά µη εξυπηρετούµενων απαιτήσεων ύψους
40 δισ. ευρώ και πρόσθετων 7,5 δισ. ευρώ αναβαλλόµενου φόρου σε εταιρία ειδικού σκοπού,
υπερασπίστηκε ένα «σύστηµα παροχής εγγυήσεων» το οποίο -όπως είπε- είναι χαµηλότερου ρίσκου, µπορεί
να εφαρµοστεί ταχύτερα και δύναται να εγκριθεί αµέσως από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε.
Μιλώντας στο συνέδριο του Capital Link για την Ελλάδα ο κ. Τσακαλώτος υποσχέθηκε «χρονιά χωρίς
δηµοσιονοµικές εκπλήξεις». Οµως, περισσότερο από αυτό σηµειώθηκε η αφοπλιστική παραδοχή του: «Δεν
είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα κάθε χρόνο». Οπως εξήγησε, µπορεί µεν να
«ενισχύει την αξιοπιστία της κυβέρνησης στην εκπλήρωση των στόχων που θέτει», αλλά «έχει επιπτώσεις
στην οικονοµία». Θα µπορούσε, σχολιάζουν οικονοµικοί κύκλοι, αυτό να εκληφθεί ως µια έµµεση
αυτοκριτική για τα «αιµατηρά πλεονάσµατα» που κατήγγελλε άλλοτε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία παράγονται
από τη διαρκή µείωση δαπανών του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (τη δεκαετία 2010-19 οι
συνολικές απώλειες υπερβαίνουν τα 6,5 δισ. ευρώ), το «πάγωµα» των οφειλών στην άνυδρη αγορά
(αυξηµένες στα 2,6 δισ. τον Οκτώβριο) και την ανελέητη φορολογική αφαίµαξη των µεσαίων στρωµάτων
(το 19% των φυσικών προσώπων επωµίζεται το 90% των φορολογικών βαρών), προτού καταλήξουν σε
αµφίβολης αξίας εφάπαξ παροχές στην εκλογική πελατεία, που αφήνουν ασυγκίνητο τον πολλαπλασιαστή
ανάπτυξης.
Εχει τη σηµασία του ότι ο υπουργός Οικονοµικών υπερασπίστηκε αυτήν την κατά ΣΥΡΙΖΑ πολιτική
αναδιανοµής εισοδήµατος κατόπιν εορτής και µπροστά σε ένα ακροατήριο και παράγοντες όπως ο
εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντ. Κοστέλο, ο οποίος έδειξε περισσότερο να ενδιαφέρεται για το εάν η χώρα
θα προωθήσει µε συνέπεια τις µεταρρυθµίσεις, αποφεύγοντας τη διολίσθηση στον πυρετό της
προεκλογικής ατµόσφαιρας.
Οµως, είναι ενδεικτικό ότι και ο γυρολόγος πλέον Μποµπ Τράα, πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπίας του
ΔΝΤ που σήµερα εξαργυρώνει εγκυρότητα ως ανεξάρτητος οικονοµολόγος, παραδέχθηκε εκ των υστέρων
ότι τα προγράµµατα προσαρµογής είναι «σκληρά» και ότι δεν «εξηγήθηκαν αρκούντως» στους Ελληνες,
χωρίς πάντως να παραλείψει να επικρίνει τα µεγαλύτερα κόµµατα ότι υπόσχονται παροχές «χωρίς σχέδιο
για τα έσοδα».
Γιώργος Χατζηδηµητρίου

https://www.naftemporiki.gr/
Publication date: 12/12/2018 12:04
Alexa ranking (Greece): 100
https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1423511/wall-street-i-el-kountoura-xtup...

Wall Street: Η Έλ. Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι λήξης της χθεσινής
συνεδρίασης
Το καµπανάκι της Wall Street «χτύπησε» η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, κατά τη λήξη των
εργασιών της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, που ήταν
αφιερωµένη στην Ελλάδα.
Στη διάρκεια της συνεδρίασε η ελληνική σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου
και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Watch live as Minister of Tourism of the Hellenic Republic @ElenaKountoura celebrates Greek American Issuer Day
https://t.co/LRvjuCoV5E
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η εκτελεστική αντιπρόεδρος του
NYSE Μπέτι Λιου. Η υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού, ενώ το
NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Η Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών
της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης
στην Ελλάδα, και «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Τουρισµού αναφέρει τα εξής:

«H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδο µε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η ελληνική σηµαία
απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της ελληνικής αποστολής, των
ελληνικών εισηγµένων εταιρειών στο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και
πραγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα
Υόρκη.
Την υπουργό Τουρισµού Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η εκτελεστική
αντιπρόεδρος του NYSE Betty Liu. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο πρόεδρος της Capital Link Νικόλαος Μπορνόζης
και η διευθύνουσα σύµβουλος της Capital Link Όλγα Μπορνόζη.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροµατίδου και η προϊσταµένη
του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά Γκρέτα Καµατερού.
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ΧΑ: Ακόµα προσπαθεί για την αντίδραση, αλλά...
Μία από τα ίδια... η εικόνα που παρουσιάζει η εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά την Τετάρτη,
επιχειρώντας να βάλει τέλος στο σερί πιέσεων, δίχως ωστόσο να διακατέχεται από την
απαιτούµενη ορµή, µε την οποία θα µπορούσε να ξεκολλήσει από τα επίπεδα των 640 µονάδων
και να αναρριχηθεί υψηλότερα.
Το ΧΑ δεν έχει καταφέρει να ανακόψει τη φόρα των πωλητών, οι οποίοι επεµβαίνουν επιλεκτικά στο
ταµπλό.
Η επενδυτική επιφυλακτικότητα είναι εµφανέστατη στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ενδεικτική είναι η
συναλλακτική άπνοια. Η αγορά σήµερα αξιολογεί τις προειδοποιήσεις των θεσµών προς την Αθήνα για τις
καθυστερήσεις ως προς το µέτωπο των µεταρρυθµίσεων, όπως αυτές εκφράστηκαν στο συνέδριο Capital
Link στη Νέα Υόρκη.
Πιο αναλυτικά, στο ταµπλό, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,85% στις 641,23 µονάδες, ενώ ο τζίρος
είναι στα 3,7 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,5 εκατ. τεµάχια. Άνοδο 1,17% καταγράφει και ο FTSE 25, στις
1.682,70 µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,72% στις 471,31 µονάδες.
Την ίδια ώρα, η ΔΕΗ σηµειώνει κέρδη 2,98% και την Εθνική 2,22% παρέχοντας στηρίγµατα στον Γενικό
Δείκτη, ενώ άνω του 1% είναι η άνοδος σε ΟΠΑΠ, Σαράντη, Coca Cola, ΟΛΠ, Eurobank, Μυτιληναίο και
Alpha Bank.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι Βιοχαλκο, Jumbo, ΕΧΑΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, ΓΕΚ Τέρνα, Πειραιώς, Motor Oil,
Φουρλής, Τιτάν, Λάµδα, ενώ στον αντίποδα, ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia
και Ελληνικά Πετρέλαια.
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«Ήµερα της Ελλάδος» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Newsroom , CNN Greece
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE - εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice
Chairman, η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την
πολυετή συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - κα. Όλγα Μπορνόζη / κα. Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66
Email : ContactNY@capitallink.com
ΑΘΗΝΑ – κα. Ελένη Λυκίδη
Τηλ: +30 210 610 9800 - Email : ContactGR@capitallink.com
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε επισκεφθείτε :
www.capitallink.com

www.capitallinkforum.com

Η ταυτότητα της Capital Link
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Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link δραστηριοποιείται
από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial
Communication).
Η Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, συνεργαζόµενη µε την πλειονότητα των Ναυτιλιακών
εταιριών εισηγµένων στα Χρηµατιστήρια της Ευρώπης, Αγγλίας και Αµερικής. Παράλληλα διοργανώνει
ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη και από
φέτος Σιγκαπούρη, που αφορούν στους κύριους τοµείς δραστηριότητάς της. Οκτώ από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τοµέα. Τα Συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ των
οικονοµικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό
πληροφοριακού περιεχοµένου, ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ
της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εµβέλεια αυτών των Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους
σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν από την ηµεροµηνία κατά την οποία πραγµατοποιείται κάθε
εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές σηµείο αναφοράς για τους συµµετέχοντες στην αγορά.
Τέλος, από τον Ιανουάριο του 2011,η Capital Link επέκτεινε τις δραστηριότητες της στον τοµέα της
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δηµιουργώντας το δίγλωσσο portal www.csringreece.gr, µία πρωτοποριακή
ιστοσελίδα η οποία γεφυρώνει την επικοινωνία µεταξύ των εταιριών και των φορέων που εκπροσωπούν
τη Κοινωνία, αποτελεί µία συγκεντρωτική πηγή ενηµέρωσης όλων των νέων που αφορούν στο χώρο της
ΕΚΕ και δίνει βήµα και φωνή σε Συλλόγους από όλη την Ελλάδα.
Οι προσπάθειες και η συµβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά Ναυτιλιακά
Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance, το 2016 από το περιοδικό
Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και το Ελληνο-Αµερικανικό Ινστιτούτο AHI στην
Washington.
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Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη
Σε αναζήτηση επενδυτών στο εξωτερικό, έχει επιδοθεί το Υπουργείο Τουρισµού. Η υπουργός, Έλενα
Κουντουρά, οπουδήποτε έχει προσκληθεί, παρουσιάζει τα στοιχεία που εµφανίζουν τη δυναµική του
ελληνικού τουρισµού, µε συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, προκειµένου να ελκύσει το ενδιαφέρον σε
επενδυτές.
Ωστόσο, µέχρι στιγµής το ενδιαφέρον παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, λόγω της γραφειοκρατίας και της
υψηλής φορολογίας.
Πάντως, η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, παρουσίασε εκ νέου της επενδυτικές ευκαιρίες από το
βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο
συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η Έλενα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Έλενα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροµατίδου, και η προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Matthew Palmer.
Πηγή: magnesianews.gr
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Η Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια.
Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE.
Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
Share this...
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Η Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι λήξης στη χθεσινή συνεδρίαση της Wall
Street
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Υπουργείου. H τελετή λήξης της
«Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά
δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε
παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια. Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν
στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην
κεντρική είσοδο της Wall Street. Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της
Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων
και φορέων, και πραγµατοποιείται την επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum
στη Νέα Υόρκη. Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε
η κα Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα
αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την
αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα. Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη
Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων
επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος, Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος
Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital
Link. Στην ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.
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Το καµπανάκι της Wall Street "χτύπησε" στην χτεσινή τελετή λήξης της
συνεδρίασης η Έλενα Κουντουρά
Τη λήξη των εργασιών της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεμβρίου,
αφιερωμένης στην Ελλάδα, σήμανε η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, η οποία και "χτύπησε" το
καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της "Ημέρας της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης", αναμεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός με μέγιστη
τηλεθέαση σε παγκόσμιο επίπεδομε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Η Ελληνική Σημαία
απεικονιζόταν στις
γιγαντοοθόνες του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και
αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσμό, διοργανώνεται προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής, των ελληνικών
εισηγμένων εταιρειώνστο NYSE, των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγματοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link "Invest in Greece" Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηματιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου
στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει την αφιερωμένη στην Ελλάδα
ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι Ομίλων και εισηγμένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσμάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιμίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροματίδου και η Προϊσταμένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.

wall street
Έλενα Κουντουρά
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Το καµπανάκι της Wall Street «χτύπησε» η Ελλάδα και η Υπ. Τουρισµού Ελ.
Κουντουρά 12.12.18 | 11:37
Η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σηµάνει τη λήξη των εργασιών της
συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11ης Δεκεµβρίου, αφιερωµένης στην Ελλάδα, και
«χτύπησε» το καµπανάκι της Wall Street.
H τελετή λήξης της «Ηµέρας της Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», αναµεταδόθηκε από
διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού.
Αποτελεί γεγονός µε µέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσµιο επίπεδοµε κοινό που ξεπερνά τα 150 εκατοµµύρια.
Η Ελληνική Σηµαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες του Χρηµατιστηρίου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσµό, διοργανώνεται προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των Ελληνικών
εισηγµένων εταιρειώνστο NYSE, των συµµετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, και πραγµατοποιείται την
επόµενη ηµέρα του Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά και την Ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε η κα Betty Liu,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE.
Η Υπουργός προσέφερε στο Χρηµατιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού.
Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει την αφιερωµένη στην Ελλάδα ηµέρα.
Στην τελετή λήξης συµµετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνος
Κούτρας, οι διακεκριµένοι εκπρόσωποι Οµίλων και εισηγµένων επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσµάτος,
Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιµίλιος Κυριακού, ο κ. Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η
κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα Σύµβουλος της Capital Link.
Στην Ελληνική αποστολή συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ.
Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η Προϊσταµένη του
Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά κα Γκρέτα Καµατερού.

https://olympia.gr/
Publication date: 12/12/2018 11:47
Alexa ranking (Greece): 402
https://olympia.gr/2018/12/12/%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81%ce...

Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά «χτύπησε» το καµπανάκι
της Wall Street στην τελετή λήξης της συνεδρίασης του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, αφιερωµένης στηνΕλλάδα.

Η Υπουργός Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, προσκλήθηκε να σημάνει τη λήξη των
εργασιών της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης της 11 ης Δεκεμβρίου,
αφιερωμένης στην Ελλάδα, και «χτύπησε» το καμπανάκι της Wall Street.

H τελετή λήξης της «Ημέρας της Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης», αναμεταδόθηκε από διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και
του εξωτερικού. Αποτελεί γεγονός με μέγιστη τηλεθέαση σε παγκόσμιο επίπεδομε κοινό
που ξεπερνά τα 150 εκατομμύρια. Η Ελληνική Σημαία απεικονιζόταν στις γιγαντοοθόνες
του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και αναρτήθηκε επίσης στην
κεντρική είσοδο της Wall Street.
Η εκδήλωση αποτελεί ετήσιο θεσμό, διοργανώνεται προς τιμήν της Ελληνικής αποστολής,
των ελληνικών εισηγμένων εταιρειώνστο NYSE, των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και
φορέων, και πραγματοποιείται την επόμενη ημέρα του
Συνεδρίου Capital Link «Invest in Greece» Forum στη Νέα Υόρκη.
Την Υπουργό Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά και την ελληνική αντιπροσωπεία υποδέχθηκε
η κα Betty Liu, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του NYSE. Η Υπουργός προσέφερε στο
Χρηματιστήριο ένα αντίγραφο δάφνινου στεφανιού. Το NYSE εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά
μετάλλια για να τιμήσει την αφιερωμένη στην Ελλάδα ημέρα.
Στην τελετή λήξης συμμετείχαν ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη Δρ.
Κωνσταντίνος Κούτρας, οι διακεκριμένοι εκπρόσωποι Ομίλων και εισηγμένων
επιχειρήσεων, κ.κ. Χάρης Κοσμάτος, Απόστολος Τσιτσιράκης και Αιμίλιος Κυριακού, ο κ.
Νικόλαος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link και η κα Όλγα Μπορνόζη, Διευθύνουσα
Σύμβουλος της Capital Link.
Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική
Χονδροματίδου και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αμερικής και Καναδά κα
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Γκρέτα Καματερού.
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Attracting much-needed FDIs, buyers for planned bond issues twin goals of Greek
delegation at Capital Link forum
Attracting desperately needed capital investment to Greece in order to meet an extremely ambitious goal of boosting
gross fixed capital formation (GFCF) by 11 percent in 2019, as well as covering new bond issues of up to four billion
euros, were the two main “discussion points” of a Greek delegation attending a Manhattan investment forum on
Monday.
The Greek representation at the 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York City is led by Finance
Minister Euclid Tsakalotos, who addressed the event after a video message by Greek Prime Minister Alexis Tsipras
was shown.
In a far cry from his days as a radical leftist opposition leader before 2015, Tsipras called on would-be international
investors to “again show confidence in a promising and, above all, safe investment destination”, i.e. post-bailout
Greece. He referred, extensively, to financing tools now offered by a new development bank and credit lines extended
by the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development.
In his own video message, Alternate Finance Minister Giorgos Chouliarakis boasted of his coalition government’s
record in posting hefty primary budget surpluses as a percentage of GDP over recent years, exceeding creditors’
targets, in fact.
Public Debt Management Agency (PDMA) Deputy General Director Dimitris Tsakonas was also part of the Greek
delegation, as the PDMA is expected to publicize its 2019 schedule in the coming weeks, including new bond issues
worth at least four billion euros.
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Έλενα Κουντουρά και Γιάννης Κούστας χτύπησαν το «καµπανάκι» της Wall
Street
Η υπουργός Τουρισµού κ. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO της DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το «Closing Bell», το καµπανάκι λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του 20ού Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας...
Διαβάστε περισσότερα εδώ
Μοιραστείτε:
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Έλενα Κουντουρά και Γιάννης Κούστας χτύπησαν το «καµπανάκι» της Wall
Street
Από
NewsRoom
Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του 20ού Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης, σε συνεργασία με την Capital Link, διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιμήν της Ελλάδος,
την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριμένα την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσημη
δεξίωση προς τιμήν της ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών ελληνικών συμφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ανήρτησε την ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια προς τιµήν της ηµέρας.
Η φετινή «Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγματοποιήθηκε με την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συμμετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγματοποιήθηκε με
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
To Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman, η
οποία υποδέχθηκε την Ελληνική Αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συμμετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλυτέρου Χρηματιστηρίου στον κόσμο,
συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αμερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό
εταιριών Ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατομμύρια
τηλεθεατές.
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Έλενα Κουντουρά και Γιάννης Κούστας χτύπησαν το «closing bell» της Wall Street
Η υπουργός Τουρισµού κ. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO της DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το «Closing Bell», το καµπανάκι λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του 20ού Ετήσιου Capital Link Invest in
Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας...
Διαβάστε περισσότερα εδώ
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Η Yπ. Τουρισµού, Ελ. Κουντουρά, και ο Γ. Κούστας της Danaos χτύπησαν το
«Closing Bell» στη Wall Street
Related Articles
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE - εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
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Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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“Ηµέρα Ελλάδος” στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

ADMAN

Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
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Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.

http://www.neasamos.gr/
Publication date: 12/12/2018 10:30
Alexa ranking (Greece): 40659
http://www.neasamos.gr/?p=57909

Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης

Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Κουντουρά και Κούστας της Danaos χτύπησαν το «Closing Bell» στη Wall Street
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE - εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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Η Yπ. Τουρισµού, Ελ. Κουντουρά, και ο Γ. Κούστας της Danaos χτύπησαν το
«Closing Bell» στη Wall Street
«Ηµέρα της Ελλάδος» στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της
Ελλάδος, την «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE - εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
www.bankingnews.gr
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Τι θα συζητήσει ο Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής µε τους Γ. και Π. Αγγελόπουλο
(Χαλυβουργική)
Από
The Wise Man
Απανωτά ραντεβού σε Λονδίνο αλλά και στην Νέα Υόρκη είχε, όπως πληροφορούµαστε, ο διευθύνων
σύµβουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου. Στην τράπεζα κάνουν την σχετική προετοιµασία για
να καλύψουν τα 500 εκατ ευρώ κεφαλαιακών αναγκών. Μπορεί να πήραν προθεσµία µέχρι τον Σεπτέµβριο
του 2019 ωστόσο η εντολή είναι να µην επαναπαυθεί κανένας… Έγκυρη πηγή έλεγε στην στήλη ότι η
τελική απόφαση για τον τρόπο ενίσχυσης των κεφαλαίων θα ληφθεί τον Φεβρουάριο. Όσο για το
αµερικανικό fund Cerberus Capital όντως έχει συζητήσει µε την Πειραιώς ωστόσο ο Μεγάλου δεν επιθυµεί
αυτήν την λύση. Εξάλλου µπορεί να περιµένει µήπως εντός του επόµενου διµήνου βγει το δηµόσιο µε
έκδοση 5ετούς…
Δεν τσουλάει µε τίποτα το χρηµατιστήριο και βυθίζει στην θλίψη τις διοικήσεις των εισηγµένων.
Μαθαίνουµε ότι αρκετές επιχειρήσεις µεσαίου µεγέθους, υγιείς και εξαγωγικού χαρακτήρα ετοιµάζονται
να εισαχθούν στο χρηµατιστήριο της Κύπρου. Μάλιστα, στις τράπεζες είναι ενήµεροι για την νέα αυτή
τάση και όπως πληροφορούµε τις στηρίζουν…
Λοιπόν, βγήκε ο τσάρος της οικονοµίας γίγαντας Ευκλείδης και µε δελτίο τύπου µας ενηµέρωσε ότι στο
συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη κανένας, µα κανένας ξένος επενδυτής δεν ρώτησε για το πότε
θα γίνουν εκλογές… Κουβέντα!!! Μας τέτοια στρέβλωση της πραγµατικότητας; Οι άνθρωποι (της
κυβέρνησης εννοώ) δεν παλεύονται. Στέλεχος ξένης τράπεζας µετέφερε στην στήλη ότι στα πηγαδάκια
όλοι οι ξένοι επενδυτές και managers ρωτούσαν τους Έλληνες επιχειρηµατίες και τραπεζίτες πότε θα
γίνουν οι εκλογές…
Αµέσως µετά τις γιορτές, ίσως και νωρίτερα αν διευθετηθούν κάποιες δικαστικού χαρακτήρα
λεπτοµέρειες, οι Αγγελόπουλοι (Γιώργος και Παναγιώτης) θα συναντηθούν µε τις τράπεζες για το καυτό
θέµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους 408 εκατ ευρώ της Χαλυβουργικής. Θα καταθέσουν νέα
πρόταση και οι τραπεζίτες τρέµουν για το τι θα ακούσουν καθώς τα δάνεια είναι τεράστια. Και πρώτα
από όλους ο Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής, της τράπεζας µε τα περισσότερα, άνω των 250 εκατ ευρώ.
Ακολουθώντας το µοντέλο της τράπεζας Πειραιώς, η Εθνική δηµιούργησε πλατφόρµα δηµοπρασίας
ακινήτων. Έχει να φύγει αγροτικό τεµάχιο µετά ακινήτου… Μην ξεχνάµε ότι η Εθνικάρα έχει δώσει στα
βάθη της δεκαετίας του ’80 άπειρα θαλασσοδάνεια σε βραχάκια και ραχούλες…
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Goldman Sachs: Απαραίτητα κι άλλα µέσα για τη µείωση των κόκκινων δανείων
- [Briefingnews.gr]
Την ανάγκη δηµιουργίας κι άλλων µέσων για την αντιµετώπιση από τις τράπεζες των προβληµάτων που
κληρονόµησαν λόγω της κρίσης, επεσήµανε ο Julien Petit, Managing Director της Goldman Sachs, σε οµιλία
στο Capital Link που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα επιπλέον εργαλεία για τη µείωση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα τους επιτρέψουν να εστιάσουν στην στήριξη της οικονοµικής
ανάκαµψης. Αναγνώρισε δε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν αξιοσηµείωτη πρόοδο στην
αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων, ωστόσο πρόσθεσε πως τώρα διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο
σε τιµές πολύ χαµηλότερες από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου. Στο θέµα των κόκκινων
δανείων αναφέρθηκε στο ίδιο συνέδριο και ο Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της EY Ελλάδας ,
σηµειώνοντας ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης
του προβλήµατος, το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη του SSM και της...
Briefingnews.gr ·
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Την ανάγκη δηµιουργίας κι άλλων µέσων για την αντιµετώπιση από τις τράπεζες των προβληµάτων που
κληρονόµησαν λόγω της κρίσης, επεσήµανε ο Julien Petit, Managing Director της Goldman Sachs, σε οµιλία
στο Capital Link που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα επιπλέον εργαλεία για τη µείωση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα τους επιτρέψουν να εστιάσουν στην στήριξη της οικονοµικής
ανάκαµψης. Αναγνώρισε δε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν αξιοσηµείωτη πρόοδο στην
αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων, ωστόσο πρόσθεσε πως τώρα διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο
σε τιµές πολύ χαµηλότερες από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου. Στο θέµα των κόκκινων
δανείων αναφέρθηκε στο ίδιο συνέδριο και ο Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων Σύµβουλος της EY Ελλάδας ,
σηµειώνοντας ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης
του προβλήµατος, το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη του SSM και της...
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Κουντουρά και Κούστας χτύπησαν το Closing Bell στη Wall Street - [Dealnews.gr]
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την "Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης". Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών
Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή. Η φετινή "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης" πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital
Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη...
Dealnews.gr ·
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Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την "Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης". Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών
Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή. Η φετινή "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης" πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών
εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital
Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη...
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Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη
Σε αναζήτηση επενδυτών στο εξωτερικό, έχει επιδοθεί το Υπουργείο Τουρισµού. Η υπουργός, Έλενα
Κουντουρά, οπουδήποτε έχει προσκληθεί, παρουσιάζει τα στοιχεία που εµφανίζουν τη δυναµική του
ελληνικού τουρισµού, µε συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, προκειµένου να ελκύσει το ενδιαφέρον σε
επενδυτές.
Ωστόσο, µέχρι στιγµής το ενδιαφέρον παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, λόγω της γραφειοκρατίας και της
υψηλής φορολογίας.
Πάντως, η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, παρουσίασε εκ νέου της επενδυτικές ευκαιρίες από το
βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο
συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η Έλενα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα Υόρκη
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Έλενα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροµατίδου, και η προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Matthew Palmer.
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Κοστέλο: Η Ελλάδα από το 2016 γύρισε σελίδα - [Athens24.gr]
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. "Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα", είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις. Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό
και λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης. Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης
Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου
προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων...
Athens24.gr ·

πριν από 31 λεπτά ·

Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. "Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα", είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις. Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό
και λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης. Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης
Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου
προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων...
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Νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό, παρουσίασε η Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη
Σε αναζήτηση επενδυτών στο εξωτερικό, έχει επιδοθεί το Υπουργείο Τουρισµού. Η υπουργός, Έλενα
Κουντουρά, οπουδήποτε έχει προσκληθεί, παρουσιάζει τα στοιχεία που εµφανίζουν τη δυναµική του
ελληνικού τουρισµού, µε συνεχή αύξηση τα τελευταία χρόνια, προκειµένου να ελκύσει το ενδιαφέρον σε
επενδυτές.

Ωστόσο, µέχρι στιγµής το ενδιαφέρον παραµένει σε χαµηλά επίπεδα, λόγω της γραφειοκρατίας και της
υψηλής φορολογίας.
Πάντως, η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, παρουσίασε εκ νέου της επενδυτικές ευκαιρίες από το
βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο
συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.

Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η Έλενα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
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τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.

Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η Έλενα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροµατίδου, και η προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Matthew Palmer.
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Κουντουρά και Κούστας χτύπησαν το Closing Bell στη Wall Street
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την «Ηµέρα
Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».

Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.

Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά
αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.

Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την παρουσία
Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης, καθώς και
εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία την προηγούµενη ηµέρα.

Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το "Closing Bell", το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11 Δεκεµβρίου
2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη Κοσµάτο και Απόστολο
Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer
Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο
Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.

To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE - εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.

Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.

Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς αποτελεί
ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150 εκατοµµύρια
τηλεθεατές.
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«ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ΧΘΕΣ
Στo πλαίσιο του 20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση προς τιµήν της Ελλάδος, την
«Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης».
Συγκεκριµένα την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου 2018, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης παρέθεσε επίσηµη
δεξίωση προς τιµήν της Ελληνικής αποστολής, των ναυτιλιακών εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που
είναι εισηγµένες στο NYSE και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης, ανήρτησε την Ελληνική σηµαία στην Wall Street και
εξέδωσε ειδικά αναµνηστικά µετάλλια για να τιµήσει τη µέρα αυτή.
Η φετινή «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» πραγµατοποιήθηκε µε την
παρουσία Υπουργών και στελεχών ναυτιλιακών εταιρειών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης,
καθώς και εταιριών που συµµετείχαν στο 20o Annual Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιήθηκε την προηγούµενη ηµέρα.
Η Yπουργός Τουρισµού κα. Έλενα Κουντουρά και ο Δρ. Γιάννης Κούστας, CEO, DANAOS CORP
(NYSE:DAC), χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 11
Δεκεµβρίου 2018 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης πλαισιωµένοι από τους κκ. Χάρη
Κοσµάτο και Απόστολο Τσιτσιράκη της TSAKOS ENERGY NAVIGAΤION (NYSE: TNP), τον κ. Εµίλιο
Κυριακού, CΙΤΙ Country Officer Greece & Cyprus, τoν Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Δρ. Κωνσταντίνο Κούτρα, τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link και την κυρία
Όλγα Μπορνόζη, Managing Director της Capital Link.
To Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης – NYSE – εκπροσώπησε η κυρία Betty Liu, NYSE Executive Vice Chairman,
η οποία υποδέχθηκε την Ελληνικη Αντιπροσωπεία και τις εισηγµένες εταιρίες και τόνισε την πολυετή
συνεργασία µε την Ελληνική και Ελληνο-Αµερικανική Κοινότητα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπροσωποι και στελέχη εταιριών και φορέων που συµµετείχαν στο 20th
Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Η ενεργός ανάµειξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, του µεγαλυτέρου Χρηµατιστηρίου στον κόσµο,
συµβάλλει στην αναβάθµιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσµιο
επίπεδο. Επίσης δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου στην Ελλάδα, τις Ελληνικές
επιχειρήσεις, την Ελληνική Ναυτιλία και την Οµογένεια.
Η Αµερικανική Κεφαλαιαγορά αποτελεί σηµαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόµενο αριθµό
εταιριών Ελληνικών συµφερόντων και το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραµατίζει κύριο ρόλο σε
αυτό.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ καθώς
αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο και την παρακολουθούν 150
εκατοµµύρια τηλεθεατές.
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Όλα όσα δεν ήθελαν να ακούσουν οι επενδυτές
#Επενδύσεις
Γιάννης Παπαδογιάννης 12/12/2018 07:39 EDITORIAL
Περισσότερο πολιτική οµιλία στην Ελλάδα, παρά υπουργού χώρας που αναζητά επενδυτές θύµισε η οµιλία
του υπουργού Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, στη Νέα Υόρκη.
Μιλώντας για περίπου µισή ώρα σε επενδυτές, στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, ο κ.
Τσακαλώτος είπε πολλά για την αναδιανοµή πλούτου, τα οφέλη από τα υπερπλεόνασµατα που δίνουν χώρο
στην κυβέρνηση να ενισχύει ευπαθείς κοινωνικές οµάδες, την ολοκλήρωση του µνηµονίου και τις θετικές
προοπτικές της χώρας.
Όµως ο κ. Τσακαλώτος δεν είχε να πει τίποτα γιατί ένας αµερικάνος επενδυτής θα πρέπει να φέρει τα
λεφτά του να επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν είχε να πει πολλά για τις τράπεζες και τα σχέδια αντιµετώπισης
των «κόκκινων» δανείων. Δεν παρουσίασε τοµείς και κλάδους όπου υπάρχουν ευκαιρίες και υψηλές
αποδόσεις για τους επενδυτές. Δεν είχε να πει τίποτα για τις διευκολύνσεις που παρέχει η χώρα στους
επενδυτές. Δεν είχε παραδείγµατα για το πώς ξεπεράστηκαν εµπόδια και ολοκληρώθηκαν επενδύσεις. Δεν
παρουσίασε µεγάλα επενδυτικά σχέδια στους επενδυτές καλώντας τους να επενδύσουν σε αυτά.
Ο κ. Τσακαλώτος επανέλαβε, λίγο πολύ, τα γνωστά. Απαντώντας σε κάποιες αναφορές για την υπερβολική
φορολογική επιβάρυνση αναγνώρισε ότι το φορολογικό σύστηµα δεν είναι αυτό που θα έπρεπε ωστόσο το
υπερασπίστηκε γιατί, όπως είπε, πρέπει να µπορεί η κυβέρνηση να µοιράζει κοινωνικό µέρισµα. Για το
µέρισµα των επενδυτών, κουβέντα.
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Ηχηρό καµπανάκι των ξένων επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες από την
Νέα Υόρκη – Έντονη η ανησυχία
Το τελευταίο 2ήµερο η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας χτυπάει στην Νέα Υόρκη και στο συνέδριο που
διοργανώνει η Capital Link. Στο επίκεντρο όλων το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Μπορεί ο υπουργός Οικονοµικών και οι κορυφαίοι τραπεζίτες που είναι εκεί να διαβεβαιώνουν ότι δεν
συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, εντούτοις οι επενδυτές δεν δείχνουν να πείθονται και ζητούν
περισσότερες λεπτοµέρειες για τα σχέδιά κυβέρνησης και τραπεζών, προκειµένου να αντιµετωπίσουν µε
αποτελεσµατικό τρόπο το µείζον πρόβληµα των «κόκκινων δανείων».
Του Θανάση Παπαδή
Πηγή: www.newsit.gr
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Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές – Επιδόµατα και µείωση φόρων
εξαγγέλλει ο ΥΠΟΙΚ
Την διασφάλιση του ποσού για τη διανοµή επιδόµατος θέρµανσης φέτος, αλλά και την
πρόθεση για µείωση της φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς
σχεδιασµού της κυβέρνησης ανακοίνωσε από την Νέα Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης
Τσακαλώτος.

Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντοµα το πλαίσιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασµούς που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη και θα είναι έτσι δοµηµένο ώστε να
µην προστατεύει τους κακοπληρωτές. Στο άµεσο µέλλον -ανέφερε- θα γίνει και η εξαγορά µέρους των
δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
Οι δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ που έγιναν στο περιθώριο του συνεδρίου για την Ελλάδα, ήρθαν πάντως λίγη ώρα
µετά από τις αυστηρές προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που
έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε
τέσσερις άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την δεύτερη έκθεση
αξιολόγησης των θεσµών: τα 16 προαπαιτούµενα, τις τράπεζες, τις ιδιωτικοποιήσεις και τον κατώτατο
µισθό.
Μίλησε µάλιστα αναλυτικά για το νόµο Κατσέλη και για το ελληνικό σχέδιο αντιµετώπισης των NPEs,
κάνονας λόγο για αρχικά θετική στάση της Κοµισιόν.
Για το νόµο Κατσέλη ζήτησε προσεκτικό σχεδιασµό, ενώ για το σχέδιο των µη εξυπηρετούµενων δανείων
ανέφερε ότι µπορεί να υπάρχουν προβλήµατα συµβατότητας µε το δίκαιο της ΕΕ τα οποία, όταν υπάρξει
ελληνική πρόταση την οποία αναµένει, θα φανεί πώς θα αντιµετωπισθούν.
Δηλώσεις ΥΠΟΙΚ
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο συνέδριο του CapitalLink. Κατά την οµιλία του επισήµανε
ότι "µεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική συνοχή οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού", προσθέτοντας όµως
και ότι "η κοινωνική συνοχή χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη". Αναφέρθηκε σε
"συναρπαστικούς καιρούς" για την Ελλάδα και σε µεγάλη πρόοδο στο θέµα των NPLs.
Επισήµανε ότι η "βασική αποστολή µου ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα προηγούµενα τρία χρόνια, όταν βγούµε από το
πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις βασικές προκλήσεις" της οικονοµίας. "Τα επόµενα 3-4
χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα στόχο: ένα καινούριο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό,
πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο", ανέφερε. Διευκρίνισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει
τη µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις και πρόσθεσε ότι ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον φόρο
εισοδήµατος.
"Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι καθώς η χώρα αναγκάστηκε να κάνει µία τόσο µεγάλη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει σιγά σιγά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει, το πρόβληµα να αντιµετωπιστεί", είπε. Ήταν καταφατικός σε σχετικά
ερωτήµατα που του τέθηκαν και για παρεµβάσεις στον ΦΠΑ.
Επισήµανε ακόµη ότι "ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει, όπως
και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα και
πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µίας
κυβέρνησης".
Απάντησε επίσης ότι θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018.
"Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί, εκεί δεν
ανησυχώ", είπε.
Για το νόµο Κατσέλη ανέφερε ότι "επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το
ανακοινώσουµε". "Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία, χωρίς
να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη
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δουλειά", εξήγησε.
Αναφορικά µε την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ είπε ότι "είναι µέσα στο πρόγραµµά µας". Θα
γίνει "αρκετά σύντοµα νοµίζω", ανέφερε. Εξήγησε ότι θα υπάρχει σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη
αποπληρωµή ακριβών δανείων γενικότερα, ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ.
Για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι προχωρά, ότι το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
"Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει, µέσα στον µήνα περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη",
σηµείωσε.
Σε ερώτηση για το έλλειµµα σε πεντάστερα ξενοδοχεία, είπε ότι "η προσωπική µου άποψη είµαι η οµορφιά
της Ελλάδας είναι για πιο µικρές εγκαταστάσεις. Χωρίς να σηµαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να γίνουν και
µεγάλα".
Συστάσεις Κοστέλο σε τέσσερις άξονες
Ο Εκπρόσωπος της Κοµισιόν αναφέρθηκε πολλές φορές στην ανάγκη για διαρκή υλοποίηση των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων. Μίλησε για γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, "αλλά
θα µπορούσαν να ήταν καλύτερα" αναφερόµενος στην πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εκτίµησε ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να επιτύχει αυτόν τον στόχο όταν ξεκίνησε από
πολύ χαµηλή βάση από ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα.
Κατέγραψε τις τέσσερις βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Αφορούν
στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναµόρφωση της
πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. "Βλέπουµε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ
σηµαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας", είπε. Ανέφερε ότι η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των
παρεµβάσεων στο χρέος. Αλλά "πέρα από τα χρήµατα, θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις
αγορές και τους επενδυτές, ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων".
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού, κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο, τόνισε. "Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της
συστήνουµε να προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να µην διακυβεύσει
την πρόοδο που έχει γίνει", ανέφερε ο κ. Κοστέλο.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος.
Βλέπουµε µείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να δούµε δύο
ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες, εξήγησε. Κατέστησε σαφές ότι το ένα είναι η προστασία πρώτης
κατοικίας από τους πλειστηριασµούς, καθώς το πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου.
Από την πλευρά της Επιτροπής "είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι
στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων".
Ανέφερε ότι "ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η
κυβέρνηση". Το δεύτερο πεδίο στο τραπεζικό σύστηµα όπως είπε "είναι µία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα
µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα". Εξήγησε ότι υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την
µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο), αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση
να προχωρήσει και "να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο".
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης, είπε ο κ. Κοστέλο.
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Ηχηρό καµπανάκι των ξένων επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες από την
Νέα Υόρκη – Έντονη η ανησυχία

Το τελευταίο 2ήµερο η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας
χτυπάει στην Νέα Υόρκη και στο συνέδριο που διοργανώνει
η Capital Link. Στο επίκεντρο όλων το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα.
Μπορεί ο υπουργός Οικονοµικών και οι κορυφαίοι τραπεζίτες που είναι εκεί να διαβεβαιώνουν ότι δεν
συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, εντούτοις οι επενδυτές δεν δείχνουν να πείθονται και ζητούν
περισσότερες λεπτοµέρειες για τα σχέδιά κυβέρνησης και τραπεζών, προκειµένου να αντιµετωπίσουν µε
αποτελεσµατικό τρόπο το µείζον πρόβληµα των «κόκκινων δανείων».
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος αφού προσπάθησε να παρουσιάσει µία εικόνα καλύτερη από αυτή που
πραγµατικά υπάρχει, έδωσε την υπόσχεση ότι σύντοµα η κυβέρνηση θα λάβει πρωτοβουλίες, χωρίς
ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτοµέρειες και αρκέστηκε να πει ότι θα κινείται στην λογική των
εγγυήσεων. Βέβαια δεν εξήγησε αν το σχέδιο αυτό θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το πλάνο Στουρνάρα ή
συµπληρωµατικά.
Από την πλευρά τους οι τραπεζίτες προσπάθησαν να παρουσιάσουν τα πλάνα τους για την επόµενη ηµέρα
και έδειξαν να είναι σίγουροι ότι µπορούν να τα καταφέρουν.
Οι ξένοι επενδυτές πάντως έδειξαν να θέλουν πιο πειστικές εξηγήσεις, θεωρώντας ότι το θέµα των
«κόκκινων δανείων» είναι πολύ σηµαντικό για αυτούς και στην περίπτωση που δεν δοθεί ριζική και κυρίως
αποτελεσµατική λύση, τότε θα απέχουν από τοποθετήσεις στην Ελλάδα.
Μάλιστα αν και δεν είπε κανείς ανοιχτά, ωστόσο όλοι οι ξένοι το άφησαν να εννοηθεί ότι όσο δεν λύνεται
το θέµα των «κόκκινων δανείων», οι επιπτώσεις θα είναι σηµαντικές για την ελληνική οικονοµία και θα
δυσχεράνει η προσπάθεια για την επιστροφή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας.
Αναφορικά µε το σχέδιο Στουρνάρα για τα «κόκκινα δάνεια», το οποίο σύµφωνα µε δηλώσεις τραπεζιτών
στη Νέα Υόρκη είναι µία σηµαντική εξέλιξη για τον κλάδο, η Goldman Sachs ανέφερε ότι είναι ακόµα σε
πολύ πρώιµο στάδιο. Ορισµένες ελληνικές τράπεζες ανέφεραν ότι ο SSM εξέφρασε επιφυλάξεις όσον
αφορά το µέγεθος του SPV (40 δισ. ευρώ), ενώ η µεταφορά των αναβαλλόµενων φορολογικών πιστώσεων
µπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση.
Όπως πάντως και είναι τα πράγµατα, ένα είναι σίγουρο ότι η ελληνική αποστολή επιστρέφει στην Αθήνα
έχοντας ένα ηχηρό µήνυµα στις αποσκευές της από τους ξένους επενδυτές. Και το µήνυµα είναι απλό και
καθόλου διπλωµατικό. Λένε εν ολίγοις: λύστε το πρόβληµα τώρα και αποτελεσµατικά και µετά συζητάµε
για οποιουδήποτε επενδύσεις, µέχρι τότε θα είµαι απλοί παρατηρητές.
Του Θανάση Παπαδή
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Ειδήσεις Ηχηρό καµπανάκι των ξένων επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες
από την Νέα Υόρκη - Έντονη η ανησυχία

Το τελευταίο 2ήµερο η καρδιά της ελληνικής οικονοµίας χτυπάει στην Νέα Υόρκη και στο συνέδριο που
διοργανώνει η Capital Link. Στο επίκεντρο όλων το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. To άρθρο Ηχηρό
καµπανάκι των ξένων επενδυτές για τις ελληνικές τράπεζες από την Νέα Υόρκη - Έντονη η ανησυχία
δηµοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ: Αντιλαϊκή συγχορδία σε όλα τα
µέτωπα
Οι αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που κρίνονται αναγκαίες στην
προοπτική τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων
Από το Συνέδριο της «Capital Link»
επιχειρηµατικών οµίλων θα βρεθούν στην πρώτη γραµµή της
δεύτερης λεγόµενης µεταµνηµονιακής «αξιολόγησης», που
αναµένεται να ξεκινήσει στα µέσα του Γενάρη. Ψηλά στην ατζέντα βρίσκονται το ζήτηµα της διαχείρισης
των «κόκκινων» δανείων µε αιχµή τη διάλυση του νοµικού καθεστώτος που έχει αποµείνει για την πρώτη
κατοικία, η κλιµάκωση των ιδιωτικοποιήσεων, οι περαιτέρω «βελτιώσεις» στο επιχειρηµατικό περιβάλλον,
οι µεταρρυθµίσεις στη Δηµόσια Διοίκηση κ.ά.
Στην κατεύθυνση αυτή έδειξε ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική
οικονοµία, Ντ. Κοστέλο, στο ετήσιο συνέδριο «Invest in Greece», που διοργανώθηκε χτες από την «Capital
Link» στη Νέα Υόρκη, µε θεµατική την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.
Από το ίδιο βήµα, ο υπουργός Οικονοµικών, Ευ. Τσακαλώτος, αναφορικά µε την «τύχη» του λεγόµενου
νόµου Κατσέλη (έχει ηµεροµηνία λήξης στο τέλος του έτους) δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «λύση
ισορροπίας ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές». Οπως είπε, «η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, γι' αυτό χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά»....
Σύµφωνα µε πληροφορίες, στα εξεταζόµενα σενάρια βρίσκεται και αυτό της 6µηνης παράτασης µε την
ταυτόχρονη κατακρεούργηση του ορίου προστασίας στην περιοχή των 80.000 ευρώ, από 180.000 ευρώ
που ξεκινά σήµερα µε προσαύξηση έως τα 280.000 ευρώ, ανάλογα µε τον αριθµό των προστατευόµενων
παιδιών του νοικοκυριού, σε συνδυασµό βέβαια µε τα εισοδηµατικά κριτήρια που αφορούν στις λεγόµενες
«εύλογες δαπάνες διαβίωσης», αποκλείοντας χιλιάδες.
Αναφορικά µε την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων, ο Ευ. Τσακαλώτος διαβεβαίωσε για την ολοκλήρωση του
προγράµµατος που «τρέχει» η πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ. Διαβεβαίωσε, επίσης, για την επένδυση του Ελληνικού
ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το καζίνο.
Οι γεωπολιτικές βλέψεις των επιχειρηµατικών οµίλων
Την ίδια ώρα, στην επιφάνεια έρχονται οι βλέψεις των εγχώριων επιχειρηµατικών οµίλων, µε φόντο τις
διακρατικές συµφωνίες και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισµούς.
Σε αυτό το πλαίσιο, κι ενώ τα ζητήµατα της Ενέργειας βρίσκονται, µεταξύ άλλων, στην ατζέντα των
µεταµνηµονιακών διαβουλεύσεων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο µεγαλοεπιχειρηµατίας Ε. Μυτιληναίος,
µιλώντας από το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου στη Νέα Υόρκη (όπως µετέδωσε το ΑΠΕ - ΜΠΕ) εστίασε
στους παρακάτω άξονες:
-- «Η Ελλάδα να ενδυναµώσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ».
-- «Να συνεχιστεί µε επιτυχία η περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την ΠΓΔΜ, µε τη µέγιστη πολιτική συγκατάθεση».
Σε συνδυασµό µε τα παραπάνω, ο Ε. Μυτιληναίος εστίασε στη «µείωση της ενεργειακής εξάρτησης
της ΕΕ από τη Ρωσία, προωθώντας Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, δηµιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ».
Επίσης, έκανε λόγο για «µείωση της στρατιωτικής εξάρτησης της ΕΕ από τις ΗΠΑ µε τη δηµιουργία
ισχυρού ευρωπαϊκού στρατού, ο οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ».
Συγχωνεύσεις - εξαγορές για την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου
Ο ΣΕΒ, από την πλευρά του, σε «ειδικό δελτίο» που δηµοσιοποίησε χτες επανέρχεται στο ζήτηµα του
«µικρού µεγέθους» των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονοµία και όπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει «η
έξοδος από την κρίση φέρνει την ελληνική οικονοµία αντιµέτωπη µε τις διαρθρωτικές της αδυναµίες
που είτε προϋπήρχαν της κρίσης είτε δηµιουργήθηκαν και εντάθηκαν κατά τη διάρκειά της».
Ειδικότερα, οι «διαρθρωτικές αδυναµίες» που εντοπίζονται από τον ΣΕΒ αφορούν στο «πολύ µικρό
επιχειρηµατικό µέγεθος, την υπερχρέωση που οδηγεί σε περιορισµένη και ακριβή πίστωση, την
απουσία επιχειρηµατικής κουλτούρας µεγέθυνσης, συνεργασιών, εξαγορών και
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συγχωνεύσεων, και τέλος το δύσκαµπτο και αναχρονιστικό ρυθµιστικό περιβάλλον που συντηρεί
ακριβώς αυτές τις παθογένειες».
Την ίδια ώρα, η διαχείριση των «κόκκινων» επιχειρηµατικών δανείων σε συνδυασµό βέβαια και µε τις
άλλες αναδιαρθρώσεις για τη λειτουργία των «αγορών» (π.χ. «εργαλειοθήκες» ΟΟΣΑ) οδηγούν σε
συγκέντρωση της επιχειρηµατικής πίτας και των κερδών, σε µια διεργασία που δείχνει την πόρτα της
εξόδου για τους αυτοαπασχολούµενους και άλλους «αδύναµους κρίκους».
Οπως χαρακτηριστικά επισηµαίνει ο ΣΕΒ:
-- Το ποσοστό των µη εξυπηρετούµενων δανείων στο σύνολο των δανείων ανέρχεται σε 44,9%
έναντι 3,4% στην ΕΕ, καθηλώνοντας πολλές επιχειρήσεις στη ζώνη της υπερχρέωσης και της
παραοικονοµίας.
-- Οι πολύ µικρές επιχειρήσεις (έως 9 εργαζόµενοι) αποτελούν τη συντριπτική πλειονότητα της
παραγωγικής βάσης της οικονοµίας (96,9% έναντι 93% στην ΕΕ). Ταυτόχρονα, οι ταξινοµούµενες ως
«µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις», από 10 έως 249 εργαζοµένους, αποτελούν το 3,1% στην ελληνική
οικονοµία (έναντι 7% στην ΕΕ), «χάνοντας το παιχνίδι της διεθνούς ανταγωνιστικότητας».
-- Οι συγχωνεύσεις είναι περιορισµένες και χαµηλής αξίας (π.χ. στην παρόµοια οικονοµία της
Τσεχίας, οι συναλλαγές σε πλήθος και αξία κινούνται 4 - 6 φορές πιο πάνω), υποδηλώνοντας έλλειψη
ενδιαφέροντος από επενδυτικά κεφάλαια.
Μάλιστα, όπως λένε, «η δυναµική των εταιρικών µετασχηµατισµών (συγχωνεύσεις, διασπάσεις και
µετατροπές) συνδέεται ευθέως µε την ικανότητα της οικονοµίας να ξεπεράσει την κρίση και να
υποστηρίζει στην πράξη την αλλαγή του παραγωγικού µοντέλου, την ενίσχυση του
ανταγωνισµού και την προσέλκυση επενδύσεων».
Στο «διά ταύτα», ο ΣΕΒ αξιώνει «ένα πλαίσιο κανόνων εταιρικής λειτουργίας και φορολογικών
κινήτρων που θα διευκολύνει τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, παράλληλα µε την ουσιαστική µείωση
των εταιρικών φορολογικών συντελεστών».
Οπως λένε, τα παραπάνω κίνητρα και οι παρεµβάσεις µπορούν να λειτουργήσουν ως µέσο εξυγίανσης και
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων»...
Παράταση για εξωδικαστικό
Παράλληλα, σύµφωνα µε πληροφορίες, µετά από τη διαβούλευση της κυβέρνησης µε τους ευρωπαϊκούς
«θεσµούς» κλείδωσε η παράταση για 1 χρόνο (µέχρι 31/12/2019) της ρύθµισης για τον «εξωδικαστικό
συµβιβασµό», που αφορά σε επιχειρηµατικά χρέη προς το Δηµόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταµεία) όσο και
προς τον ιδιωτικό τοµέα.
Η ένταξη στην εν λόγω ρύθµιση «διευκόλυνσης» αφορά σε προβληµατικές αλλά και ταυτόχρονα
επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται «βιώσιµες». Μάλιστα, ως πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας προβλέπεται η
ύπαρξη τουλάχιστον µιας κερδοφόρας χρήσης στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας, γεγονός βέβαια που
αποβάλλει ευθύς εξαρχής τη συντριπτικά µεγαλύτερη µάζα από τις µικρές επιχειρήσεις και τους
ελεύθερους επαγγελµατίες.
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Gov't tells NY
forum reforms
will continue
LeadingGreek officials conflrmedat
the 20th annual Capital Link Forum
in New York yesterday that Greece
is well on its way to recovery and
vowed that the country will stick to
its reform pledges and become a
preferred investment destination
Today Greece is transitioning
into an export-oriented
country that focuses
on innovation and high added
value production You can now initiate
a new company in less than an
hour and new law frameworks
strategic investments in a
fast-track manner Prime Minister
Alexis Tsipras said in a video message
screened at the event at the
Metropolitan Club Alternate
Minister Giorgos Houliarakis
stated that the government knows
the challenges it faces but has no
intention of slowing the reforms
Independent Authority for Public
Revenue head Giorgos Pitsilis told
delegates at the investment forum
that the IAPR is working on multiple
reform projects to improve the tax
administration system's efficiency
He also revealed that some 49,000
property owners have already
the tax authorities that they
are leasing out their assets on
homesharing platforms such as
Airbnb and HomeAway with
revenues from the activity
coming to 176 million euros this
year from 68 million in 2017
investment-attractive

facilitate

Finance

informed

declared
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Αντιλαϊκή συγχορδία σε όλα τα μέτωπα
αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις που κρίνονται αναγκαίες στην
προοπτική τόνωσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων
επιχειρηματικών ομίλων θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της
δεύτερης λεγόμενης μεταμνημονιακής αξιολόγησης που
αναμένεται να ξεκινήσει στα μέσα του Γενάρη Ψηλά στην ατζέντα
βρίσκονται το ζήτημα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων με
αιχμή τη διάλυση του νομικού καθεστώτος που έχει απομείνει για
την πρώτη κατοικία η κλιμάκωση των ιδιωτικοποιήσεων οι περαιτέρω
βελτιώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον οι μεταρρυθμίσεις
στη Δημόσια Διοίκηση κ.ά
Στην κατεύθυνση αυτή έδειξε ο επικεφαλής του κλιμακίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία Ντ Κοστέλο
στο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece που διοργανώθηκε χτες
από την Capital Link στη Νέα Υόρκη με θεματική την προσέλκυση
επενδύσεων στην Ελλάδα
Από το ίδιο βήμα ο υπουργός Οικονομικών Ευ Τσακαλώτος
αναφορικά με την τύχη του λεγόμενου νόμου Κατσέλη έχει
λήξης στο τέλος του έτους δήλωσε ότι η κυβέρνηση
επιδιώκει λύση ισορροπίας ανάμεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας χωρίς όμως να προστατεύονται οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές Οπως είπε η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι
αυτό χρειάζεται ακόμη λίγη δουλειά
Σύμφωνα με πληροφορίες στα εξεταζόμενα σενάρια βρίσκεται
και αυτό της θμηνης παράτασης με την ταυτόχρονη κατακρεούργηση
του ορίου προστασίας στην περιοχή των 80.000 ευρώ από
180.000 ευρώ που ξεκινά σήμερα με προσαύξηση έως τα 280.000
ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών του
νοικοκυριού σε συνδυασμό βέβαια με τα εισοδηματικά κριτήρια
που αφορούν στις λεγόμενες εύλογες δαπάνες διαβίωσης
χιλιάδες
Αναφορικά με την πορεία των ιδιωτικοποιήσεων ο Ευ Τσακαλώτος
διαβεβαίωσε για την ολοκλήρωση του προγράμματος που
τρέχει η πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ Διαβεβαίωσε επίσης για την
του Ελληνικού ότι σύντομα θα βγει η προκήρυξη αφού
το τελευταίο εμπόδιο ήταν η άδεια για το καζίνο

νείων σε συνδυασμό βέβαια και με τις άλλες αναδιαρθρώσεις για
τη λειτουργία των αγορών π.χ εργαλειοθήκες ΟΟΣΑ οδηγούν
σε συγκέντρωση της επιχειρηματικής πίτας και των κερδών
σε μια διεργασία που δείχνει την πόρτα της εξόδου για τους
και άλλους αδύναμους κρίκους
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο ΣΕΒ
Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο
των δανείων ανέρχεται σε 44,9 έναντι 3,4 στην EE καθηλώνοντας
πολλές επιχειρήσεις στη ζώνη της υπερχρέωσης και

Οι

ημερομηνία

αποκλείοντας

επένδυση

Οι γεωπολιτικές βλέψεις

των επιχειρηματικών ομίλων
Την ίδια ώρα στην επιφάνεια έρχονται οι βλέψεις των εγχώριων
επιχειρηματικών ομίλων με φόντο τις διακρατικές συμφωνίες
και τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς
Σε αυτό το πλαίσιο κι ενώ τα ζητήματα της Ενέργειας βρίσκονται
μεταξύ άλλων στην ατζέντα των μεταμνημονιακών διαβουλεύσεων
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο μεγαλοεπιχειρηματίας Ε
Μυτιληναίος μιλώντας από το βήμα του επενδυτικού συνεδρίου
στη Νέα Υόρκη όπως μετέδωσε το ΑΠΕ ΜΠΕ εστίασε στους
παρακάτω άξονες
Η Ελλάδα να ενδυναμώσει τις στρατηγικές της σχέσεις κυ

αυτοαπασχολούμενους

της παραοικονομίας
Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 9 εργαζόμενοι αποτελούν
τη συντριπτική πλειονότητα της παραγωγικής βάσης της οικονομίας

96,9 έναντι 93 στην EE Ταυτόχρονα οι ταξινομούμενες
ως μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις από 10 έως 249 εργαζομένους
αποτελούν το 3,1 στην ελληνική οικονομία έναντι 7 στην
EE χάνοντας το παιχνίδι της διεθνούς ανταγωνιστικότητας

Απο το Συνέδριο της Capital Link
ρίως με τις ΗΠΑ
Να συνεχιστεί με επιτυχία η περιφερειακή εξισορρόπηση και
να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το ζήτημα με την Π ΓΔΜ
με τη μέγιστη πολιτική συγκατάθεση
Σε συνδυασμό με τα παραπάνω ο Ε Μυτιληναίος εστίασε στη
μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της EE από τη Ρωσία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας δημιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προμήθεια υγροποιημένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ
Επίσης έκανε λόγο για μείωση της στρατιωτικής εξάρτησης της
EE από τις ΗΠΑ με τη δημιουργία ισχυρού ευρωπαϊκού στρατού
ο οποίος θα είναι έντιμος και ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ
προωθώντας

Συγχωνεύσεις εξαγορές για την
ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου

Οι συγχωνεύσεις είναι περιορισμένες και χαμηλής αξίας π.χ
στην παρόμοια οικονομία της Τσεχίας οι συναλλαγές σε πλήθος
και αξία κινούνται 4 6 φορές πιο πάνω υποδηλώνοντας έλλειψη
ενδιαφέροντος από επενδυτικά κεφάλαια
Μάλιστα όπως λένε η δυναμική των εταιρικών μετασχηματισμών
συγχωνεύσεις διασπάσεις και μετατροπές συνδέεται ευθέως
με την ικανότητα της οικονομίας να ξεπεράσει την κρίση
και να υποστηρίζει στην πράξη την αλλαγή του παραγωγικού
μοντέλου την ενίσχυση του ανταγωνισμού και την προσέλκυση
επενδύσεων
Στο διά ταύτα ο ΣΕΒ αξιώνει ένα πλαίσιο κανόνων εταιρικής
λειτουργίας και φορολογικών κινήτρων που θα διευκολύνει τους
εταιρικούς μετασχηματισμούς παράλληλα με την ουσιαστική μείωση
των εταιρικών φορολογικών συντελεστών
Οπως λένε τα παραπάνω κίνητρα και οι παρεμβάσεις μπορούν
να λειτουργήσουν ως μέσο εξυγίανσης και μεγέθυνσης των
επιχειρήσεων

Ο ΣΕΒ από την πλευρά του σε ειδικό δελτίο που δημοσιοποίησε
χτες επανέρχεται στο ζήτημα του μικρού μεγέθους των
επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία και όπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει ή έξοδος από την κρίση φέρνει την ελληνική
αντιμέτωπη με τις διαρθρωτικές της αδυναμίες που είτε
προϋπήρχαν της κρίσης είτε δημιουργήθηκαν και εντάθηκαν κατά
τη διάρκειά της
Ειδικότερα οι διαρθρωτικές αδυναμίες που εντοπίζονται από
τον ΣΕΒ αφορούν στο πολύ μικρό επιχειρηματικό μέγεθος
την υπερχρέωση που οδηγεί σε περιορισμένη και ακριβή πίστωση
την απουσία επιχειρηματικής κουλτούρας μεγέθυνσης
εξαγορών και συγχωνεύσεων και τέλος το δύσκαμπτο
και αναχρονιστικό ρυθμιστικό περιβάλλον που συντηρεί
αυτές τις παθογένειες
Την ίδια ώρα η διαχείριση των κόκκινων επιχειρηματικών δα¬
οικονομία

συνεργασιών

ακριβώς

Παράταση για εξωδικαστικό
Παράλληλα σύμφωνα με πληροφορίες μετά από τη διαβούλευση
της κυβέρνησης με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς κλείδωσε
η παράταση για 1 χρόνο μέχρι 31/12/2019 της ρύθμισης
για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό που αφορά σε επιχειρηματικά
χρέη προς το Δημόσιο εφορία ασφαλιστικά ταμεία όσο
και προς τον ιδιωτικό τομέα
Η ένταξη στην εν λόγω ρύθμιση διευκόλυνσης αφορά σε
προβληματικές αλλά και ταυτόχρονα επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται
βιώσιμες Μάλιστα ως πρόσθετη δικλίδα ασφαλείας
προβλέπεται η ύπαρξη τουλάχιστον μιας κερδοφόρας χρήσης
στη διάρκεια της τελευταίας τριετίας γεγονός βέβαια που
ευθύς εξαρχής τη συντριπτικά μεγαλύτερη μάζα από
τις μικρές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες
αποβάλλει
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ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΑΔΕΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
πέρμαχος μιας λύσης στο
πρόβλημα των κόκκινων
δανείων διαμετρικά αντίθετης
με αυτή που υποστηρίζει

Κάθετα αντϊθετοβ με τη λύση
ms TtE για τα κόκκινα δάνεια
Οχι και στο υπερπλεόνασμα

η ΤτΕ εμφανίστηκε από
τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών

Ευκλείδης Τσακαλώτος
Σε αντίθεση με την κεντρική τράπεζα
που πρότεινε τη μεταφορά μη
εξυπηρετούμενων απαιτήσεων ύψους
40 δισ ευρώ και πρόσθετων 7,5 δισ
ευρώ αναβαλλόμενου φόρου σε εταιρία
ειδικού σκοπού υπερασπίστηκε
ένα σύστημα παροχής εγγυήσεων
το οποίο όπως είπε είναι χαμηλότερου
ρίσκου μπορεί να εφαρμοστεί
και δύναται να εγκριθεί αμέσως
από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Ε.Ε
Μιλώντας στο συνέδριο του
Capital Link για την Ελλάδα ο κ

αιματηρά

παράγονται

δαπανών

του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων τη δεκαετία 2010-19 οι
συνολικές απώλειες υπερβαίνουν τα
6,5 δισ ευρώ το πάγωμα των οφειλών
στην άνυδρη αγορά αυξημένες
στα 2,6 δισ τον Οκτώβριο και την
ανελέητη φορολογική αφαίμαξη των
μεσαίων στρωμάτων το 19°/ο των φυσικών
προσώπων επωμίζεται ίο 90°/ο
των φορολογικών βαρών προτού
σε αμφίβολης αξίας εφάπαξ
στην
παροχές
εκλογική πελατεία που
αφήνουν ασυγκίνητο τον πολλαπλασιαστή
ανάπτυξης
Εχει τη σημασία του ότι ο υπουργός
Οικονομικών υπερασπίστηκε αυτήν
την κατά ΣΥΡΙΖΑ πολιτική αναδιανομής
εισοδήματος κατόπιν εορτής
και μπροστά σε ένα ακροατήριο και
παράγοντες όπως ο εκπρόσωπος της
Κομισιόν Ντ Κοστέλο ο οποίος έδειξε
περισσότερο να ενδιαφέρεται για
το εάν η χώρα θα προωθήσει με
τις μεταρρυθμίσεις αποφεύγοντας
τη διολίσθηση στον πυρετό της
προεκλογικής ατμόσφαιρας
Ομως είναι ενδεικτικό ότι και ο
γυρολόγος πλέον Μπομπ Τράα πρώην
επικεφαλής της αντιπροσωπίας
του ΔΝΤ που σήμερα εξαργυρώνει
εγκυρότητα ως ανεξάρτητος οικονομολόγος
παραδέχθηκε εκ των υστέρων
ότι τα προγράμματα προσαρμογής
είναι σκληρά και ότι δεν
αρκούντως στους Ελληνες
χωρίς πάντως να παραλείψει να
επικρίνει τα μεγαλύτερα κόμματα ότι
υπόσχονται παροχές χωρίς σχέδιο
για τα έσοδα
καταλήξουν

ταχύτερα

Τσακαλώτος

υποσχέθηκε χρονιά χωρίς
δημοσιονομικές εκπλήξεις Ομως
περισσότερο από αυτό σημειώθηκε
η αφοπλιστική παραδοχή του Δεν
είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να
έχεις υπερπλεόνασμα κάθε χρόνο
Οπως εξήγησε μπορεί μεν να ενισχύει
την αξιοπιστία της κυβέρνησης

ως μια έμμεση αυτοκριτική για τα
πλεονάσματα που κατάγγελλε
άλλοτε ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία
από τη διαρκή μείωση

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

στην εκπλήρωση των στόχων που θέτει
αλλά έχει επιπτώσεις στην οικονομία
θα μπορούσε σχολιάζουν
κύκλοι αυτό να εκληφθεί
οικονομικοί

συνέπεια

εξηγήθηκαν

Γιώργος Χατζηδημητρίου
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MimXnvaios
Να προχωρήσουν

οι συμφωνημένα

μεταρρυθμίσει
Για την εξαιρετική

συμβολή του
στην οικονομία
της Ελλάδας
τιμήθηκε ο πρόεδρος
και διευθύνων
σύμβουλος
της MYTILINEOS
S.A Ευάγγελος
Μυτιληναίος με
το βραβείο
2018 Hellenic
Capital Link
Ο ίυάγγεπος
Leadership
Μυτιπηναίος κατά Award
τη βράβευσή του
Την απονομή
από τον Ελληνα
τού βραβείου
πρέσβη στις ΜΊΑ
στο πλαίσιο
Χάρη Λαπάκο στο 20ού επενδυτικού
πήαίσιο του 20ού
φόρουμ για
επενδυτικού
την Ελλάδα της
φόρουμ της Capl
Capital Link που
—
πραγματοποιή
θηκε στη Νέα
Υόρκη έκανε ο
πρέσβης της Ελλάδας στις
ΗΠΑ Χάρης Λαλάκος παρουσία
της υπουργού Τουρισμού
Έλενας Κουντουρά και παραγόντων
του επιχειρηματικού
κόσμου οι οποίοι συμμετείχαν
και στο συνέδριο Στην ομιλία
του ο τιμώμενος Ευάγγελος
Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση
γιατί έπειτα από αρκετό
καιρό η Ελλάδα δεν είναι
πλέον το επίκεντρο της παγκόσμιας
προσοχής κάτι που αποτελεί
καλό νέο Σημείωσε
ωστόσο πως δεν υπάρχουν
μαγικές λύσεις και τόνισε πως
πρέπει ταχύτατα η Ελλάδα να
προχωρήσει με τις συμφωνημένες
μεταρρυθμίσεις και τις
ιδιωτικοποιήσεις και να
ένα πολύ φιλικότερο
επιχειρηματικό και φορολογικό
περιβάλλον Να προσελκύσει
μεγάλες και μικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις με γρήγορη
αδειοδότηση να έχει
ενεργειακή πολιτική
και στοχοθετημένα κίνητρα
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία
του λέγοντας ότι ενωμένοι
και εργαζόμενοι σκληρά
κατορθώσαμε να δημιουργήσουμε
μία ανταγωνιστική εταιρεία
η οποία ανταγωνίζεται
διεθνώς και κουβαλά την
ελληνική σημαία σε δεκάδες
χωρών ανά τον κόσμο
δημιουργηθεί

ολοκληρωμένη
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ΣΤΗ

ΣΕΝΤΡΑ ο Ευκλείδηβ Τσακαλώτοε
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ΣΤΗ ΣΕΝΤΡΑ
0 ΕΥΚΛΕΙΑΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Στην Αμερική και για
την ακρίβεια στο 20ό
επενδυτικό φόρουμ της
m

Capital Link για την Ελλάδα
έπρεπε να εμφανιστείτε τελικά
κύριε Τσακαλώτε μας
για να παραδεχτείτε κάτι που
όλοι οι Ελληνες έχουμε νιώσει

όλα αυτά τα χρόνια στο
πετσί μας Ολοι μιλούσαμε
εδώ και καιρό για αρκετούς
άδικους φόρους που έχετε
επιβάλει ως υπουργός Οικονομικών
αλλά εσείς μαζί με
τους δικούς σας της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ σφυρίζατε

κλέφτικα
Στερνή μου γνώση να σ
είχα πρώτα λέει ο λαός κύριε
Ευκλείδη μας που όπως
καταλάβαμε και από τη δή
λωσή σας δεν θέλετε με τί¬

IIUIII
ΠΑ WWW
ΚΑΗΠΟΘΕΣΕΙΙ

ποτα να αφήσετε για τους
επόμενους την καρέκλα του
υπουργού ακόμα και όταν
λήξει η τετραετία τον ερχόμενο

Οκτώβριο

Αν παρέμενα

υπουργός

Οικονομικών για τα επόμενα
τρία τέσσερα χρόνια
εκτός της συνέχισης της
θα έθετα ως
στόχο ένα νέο φορολογικό
σύστημα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
Λυπούμαστε κύριε Τσακαλώτε
σταθερότητας

προσωπικό

αλλά με υποθετικά
σενάρια γίνατε κυβέρνηση
μια φορά κι έναν καιρό
Τώρα ο λαός δεν θέλει λόγια
αλλά έργα Γι αυτό ρίξτε μια
ματιά στα ποσοστά φτώχειας
και ανεργίας και μετά μιλάτε

6. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
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Ερευνες
σε ελληνική

υφαλοκρηπίδα
Τουρκική NAVTEX
Περιοχές εντός της ελληνικής
για σεισμικές έρευνες
του Μπαρμπαρός δεσμεύει μέσω
NAVTEX η Αγκυρα Οι Τούρκοι πρακτικά

υφαλοκρηπίδας

συνεχίζουν την τακτική που
ξεκίνησαν προ δύο μηνών για συνεχή
παρουσία στην Ανατολική
Μεσόγειο και ιδιαίτερα ανάμεσα
στο Καστελλόριζο και την ΑΟΖ της
Κυπριακής Δημοκρατίας Αλλωστε
μέρος της περιοχής που έχει

δεσμευθεί

για τις έρευνες του
Μπαρμπαρός περιλαμβάνει τα
οικόπεδα 4 και 5 της κυπριακής
ΑΟΖ Στην ευρύτερη περιοχή
να βρίσκεται και φρεγάτα
του Πολεμικού Ναυτικού Σελ 4
εξακολουθεί

6. ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
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Τουρκικές έρευνες
στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα
Την παρουσία της στην περιοχή
ανάμεσα στο ανατολικό άκρο της

ελληνικής υφαλοκρηπίδας κοντά
στο Καστελλόριζο και στα οικόπεδα
4 και 5 της αποκλειστικής
οικονομικής ζώνης ΑΟΖ της
Δημοκρατίας ανανεώνει
διαρκώς η Αγκυρα
Τελευταία εξέλιξη συνιστά η
Κυπριακής

έκδοση τριών διαδοχικών NAVTEX
1291/18 1298/18 και 1299/18
με τις οποίες κοινοποιούνται προς
ναυτιλλομένους δύο ασκήσεις με
πυρά αλλά και σεισμικές έρευνες
του τουρκικού σκάφους Μπαρμ
παρός Οι σεισμικές έρευνες θα
πραγματοποιηθούν μέχρι και αύριο
σε μια περιοχή η οποία στον χάρτη
αποτυπώνεται ως ένα νοητό V
που αφενός σαφέστατα πλήττει
την ελληνική Θέση περί ΑΟΖ που
συνορεύει με εκείνη της Κυπριακής

Δημοκρατίας αφετέρου αποτελεί
αναβάθμιση των προκλήσεων
καθώς η Αγκυρα δεν
σε ασκήσεις έρευνας

περιορίζεται

και διάσωσης αλλά πραγματοποιεί
παράνομες έρευνες στην υφαλοκρηπίδα
Η αυξημένη κινητικότητα της
Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο
σε επίπεδο ναυτικής παρουσίας
αλλά και ερευνών για φυσικό
αέριο συνοδεύεται από μπαράζ
δημοσιευμάτων στη γειτονική χώρα
περί περαιτέρω στρατιωτικο
ποίησης των Κατεχομένων
μερίδα του τουρκικού
Τύπου εμφανίζει την Αγκυρα έτοιμη
να ιδρύσει σημαντικής έκτασης
ναυτική βάση στο βόρειο κατεχόμενο
τμήμα της Κύπρου εντός του
επόμενου χρόνου
Η γενικότερη στάση των Τούρκων
αναδεικνύεται και από τις
αξιωματούχων όπως o
της χώρας Φουάτ
Οκτάι Δεν Θα επιτρέψουμε βήματα
που προσπαθεί να κάνουν
εναντίον της χώρας μας και των
Τουρκοκυπρίων η Ελλάδα και ο
ελληνοκυπριακός τομέας οι οποίοι
είναι κακομαθημένοι από την
Ε.Ε είπε ενώπιον της τουρκικής
Εθνοσυνέλευσης ο κ Οκτάι
ότι σε αυτό το θέμα
Συγκεκριμένα

δηλώσεις

αντιπρόεδρος

επισημαίνοντας

μαζί με την αποφασιστικότητά
μας τις διπλωματικές μας
δείχνουμε και τη στρατιωτική
μας δύναμη και την
μας στην ενέργεια Στο
Αιγαίο η ναυτική κινητικότητα είναι
φυσιολογική αν και στον αέρα
εξακολουθούν να καταγράφονται
πλέον σχεδόν καθημερινά εικονικές
αερομαχίες όπως συνέβη
και χθες το μεσημέρι στα νότια
της Χίου ανάμεσα σε δύο τουρκικά
και δύο ελληνικά F-16
προσπάθειες

πολιτική

Διάλογος Ελλάδας ΗΠΑ
Οι τουρκικές προκλήσεις
σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη
καταγράφονται

Προαναγγελία
μέσω τριών

διαδοχικών NAVTEX
στιγμή για την ελληνική διπλωματία
καθώς αύριο αρχίζει στην
Ουάσιγκτον ο στρατηγικός διάλογος
Ελλάδας ΗΠΑ Εχουμε
λάβει μια στρατηγική απόφαση
ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός
εταίρος για τις ΗΠΑ καθώς
να οικοδομήσουμε
και ευημερία σε αυτή
την πολύπλοκη περιοχή είπε
επιδιώκουμε

σταθερότητα

ενδεικτικά

ο βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών Ευρώπης και Ευρασιας

Ματ Πάλμερ στο επίσημο δείανο
του 20ού επενδυτικού φόρουμ για
την Ελλάδα της Capital Link στη
Νέα Υόρκη
Ο κ Πάλμερ αναφέρθηκε στη
στενή αμυντική σχέση των δύο
χωρών αλλά και στις προοπτικές
συνεργασίας στον χώρο της ενέργειας
Η ελληνική αποστολή υπό
τον υπουργό αναπληρωτή Εξωτερικών
Γ Κατρούγκαλο φθάνει στις
ΗΠΑ σήμερα
Οι πρώτες επαφές του κ Κα
τρούγκαλου θα πραγματοποιηθούν
στην έδρα του OHE στη Νέα Υόρκη
όπου θα συναντηθεί με τους
απεσταλμένους του γ.γ για το
ονοματολογικό Μάθιου Νίμιτς και
το Κυπριακό Τζέιλ Χολ Αουτ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

7. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΟ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΕΧΕΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ...
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^ Τελικά, έχει εφαρμοστεί κάτι σωστό στα χρόνια ms Kpions;

ΤσακαΠώτος: Το υπερπϋεόνασμα
έχει επιπτώσεις στην Οικονομία
Υπάρχουν τεράστια λάθη
στην οικονομική πολιτική
που εφαρμόζει ο Ευκλείδηβ
Τσακαλώτοβ, ontos
παραδέχθηκε x9es
ο «αριστεροί;» υπουργόβ

Οικονομικών, ενώ δείχνει
να καταλαβαίνει ότι
σε λιγότερο από ένα χρόνο
δεν θα βρίσκεται
στη κυβέρνηση, αλλά
στην αντιπολίτευση.
πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα
θα έθετε cos προτεραιότητα ο

ΕναΕυκλείδη5 Τσακαλώτο5, εάν

παρέμενε

υπουρ Yos Οικονομικών για τα
επόμενα 3-4 χρόνιαΙ Αυτό επεσήμανε
από τη Νέα Υόρκη ο unoupYÔs Οικονομικών,
αναγνωρίζονταΒ ότι δεν ήταν
όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε
να επιβάλει στη διάρκεια xns κρίons δίκαιοι και σωστοί.
Σε συνέντευξη Τύπου, μετά την ομιλία
του στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για την
Ελλάδα ms Capital Link, παραδέχθηκε,
8m'ons, ότι «δεν είναι πολύ σπουδαία
στρατηγική να έ χ ε ι s υπερπλεόνασμα
(over performance) κάθε χρόνο», αφού
αυτό έχει επιπτώσειε στην Οικονομία.
Υποστήριξε, opoüs, ότι από την άλλη αυτό
βοηθά στην αξιοπιστία ins κυβέρνηση5,
καθώε γίνεται κατανοητό nos, όταν θέτει
môxous, tous εκπληρώνει. Και εδώ γεννάται
το ερώτημα: Τελικά, έχει εφαρμοστεί
κάτι σωστό τα χρόνια ins Kpions ή
εφαρμόζονται όλα όσα pas τιμωρούν
σκληρά και διαχρονικά;

Στο ερώτημα αν το νέο φορολογικό
σύστημα θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη
μείωση φορολογίες των επιχειρήσεων, ο
κ. Τσακαλώτοβ είπε neos ο ηρωθυηουρYôs ήδη έχει ανακοινώσει από τη θεσσαλονίκη
ότι ο cpôpos επί των κερδών των
επιχειρήσεων θα μειώνεται κατά 1 % ετησίου
για τα επόμενα 4 χρόνια. «Εγώ
περισσότερο όταν μιλούσα για
τον προσωπικό στόχο μου, το φόρο
παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Ό μ us, ο av<i>vas κατά xns φοροδιασκεφτόμουν

εισοδήματος,

φυγή5 και φοροαποφυγήβ, onus και
σ' όλε$ Tis ευ ponaïKés χώρες , δεν
ποτέ. Είναι μια μάχη noAAés
popes άνιση, γιατί οι μεγάλεβ εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία
και πολλούς δικηγόροι» και λογιoiés, για να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε
ρυθμιστική πρωτοβουλία μία*
εξήγησε.
τελειώνει

κυβέρνησα»,

Μιλώνταε στο συνέδριο, διαφώνησε
με το χαρακτηρισμό «παροχολογία» που
αποδίδεται στα κοινωνικά αντίμετρα που
έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, roviÇovtas
ότι otôxos ins κυβέρνησηβ είναι η δημιουργία
8v6s κοινωνικού κράτουβ σε στέρεεβ ßtiaeis, κάτι ηου η Ελλάδα δεν διέθετε
tos σήμερα. «Δεν καταλαβαίνω τι
εννοούν με τον όρο "παροχολογία".
Να υπόσχεσαι κάτι και να μην το κάveis; Να υπόσχεσαι με δανεικά; Να
ένα κοινωνικό κράτοβ; . . .
Δαπανούμε σε τομείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουμε δημιουργήσει
στον Προϋπολογισμό. Σε τομείς κοινωνικούς,
που η Ελλάδα έχει χαμηλότερη
δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων
ευρωπαϊκών χωρών». Είπε, ακόμη, πως
στοντομέα των δημοσιονομικών δεν πρόκειται
να υπάρξουν εκπλήξει, καθώς η
χρονιά ήταν πολύ καλή.
δημιουργήσει

8. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ ΣΠΣΗΠΑ
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Βράβευση για
τον Ευάγγελο
Μυτιληναίο
στιςΗΠΑ
χην εξαιρετική συμβολή

Για
του στην οικονομία της

Ελλάδας

τιμήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της My
tilineos SA Ευάγγελος Μυτιληναίος
στον οποίο απονεμήθηκε
το βραβείο 2018 Hellenic
Capital Link Leadership
Award στο πλαίσιο του 20ού
επενδυτικού φόρουμ για την
Ελλάδα της Capital Link που
πραγματοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη
Την απονομή έκανε ο πρέσβης
της Ελλάδας στις ΗΠΑ
Χάρης Λαλάκος παρουσία της
υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά και παραγόντων του
επιχειρηματικού κόσμου Τον
κ Μυτιληναίο παρουσίασε ο
Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας
Ντιν Μητρόπουλος ενώ
χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος
της Capital Link Νίκος
Μπορνόζης ο οποίος εξέφρασε

ικανοποίηση για την επιτυχημένη
φετινή διοργάνωση του
επενδυτικού φόρουμ Κεντρικός
ομιλητής στο επίσημο δείπνο
του φόρουμ ήταν ο Αμερικανός
υφυπουργός Εξωτερικών
αρμόδιος για ευρασιατι
κές υποθέσεις Μάθιου Πάλ
μερ
Στην ομιλία του ο κ Μυτιληναίος
εξέφρασε ικανοποίηση

γιατί έπειτα από αρκετό καιρό
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το
της παγκόσμιας προσοχής
κάτι που αποτελεί καλό
νέο Σημείωσε ωστόσο πως
πριν φτάσουμε στην Ελλάδα
πρέπει να δούμε τι συμβαίνει
στον κόσμο και να αξιολογήσουμε
το ευρωπαϊκό και το
περιβάλλον διότι σε αυτό
το περιβάλλον η χώρα μας
θα πρέπει να ανακαλύψει ξανά
τον ρόλο της και να
από τα κρύα χρόνια
της κρίσης στην ομαλότητα και
την ευημερία που της αξίζει
επίκεντρο

παγκόσμιο

επιστρέψει

Φυσικό αέριο μέσω Κήπων
Εν τω μεταξύ η Μυτιληναίος
έγινε η πρώτη ιδιωτική εταιρεία
που αξιοποιεί τους Κήπους
ως σημείο εισόδου φυσικού αερίου

καθώς σύμφωνα με
το περασμένο Σάββατο
εισήγαγε καύσιμο από το
πληροφορίες

συγκεκριμένο σημείο διασύνδεσης
του ελληνικού και του
τουρκικού συστήματος μεταφοράς
Μέχρι σήμερα οι Κήποι
αξιοποιούνταν για εισαγωγές
φυσικού αερίου αποκλειστικά
από τη ΔΕΠΑ στο πλαίσιο της
διακρατικής σημφωνίας με την
τουρκική εταιρεία Botas
ISID 122952 12
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► ►

20ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΤΗΣ CAPITAL LINK

Βραβείο στον Μυτιληναίο για
τη συμβολή του στην οικονομία
ΝΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙ εκ νέου τον ρόλο
της και να επιστρέψει από τα κρύα
χρόνια της κρίσης στην ομαλότητα
και την ευημερία που της αξίζει κάλεσε
την Ελλάδα ο Ευάγγελος
κατά την ομιλία του στο
20ό επενδυτικό φόρουμ της Capital
Link όπου και του απονεμήθηκε
βραβείο για τη συμβολή του στην
οικονομία της Ελλάδας Ειδικότερα ο κ
Μυτιληναίος στην ομιλία του για την ελληνική
οικονομία είπε πως δεν υπάρχουν μαγικές
λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα
η Ελλάδα να προχωρήσει με τις συμφωνημένες
μεταρρυθμίσεις και την ιδιωτικοποίηση
να δημιουργήσει ένα πολύ φιλικότερο
επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον
Μυτιληναίος

Να προσελκύσει μεγάλες και μικρές
ξένες και εγχώριες επενδύσεις με
γρήγορη αδειοδότηση να έχει
ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετημένα κίνητρα Παράλληλα
αναφέρθηκε και στον ρόλο των
ΗΠ Α της Κίνας της Ε.Ε της Ρωσίας
στην παγκόσμια οικονομία Για την
Ε.Ε τόνισε ότι πρέπει
Να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση
από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας
Να μειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση
από τις ΗΠΑ δημιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό
στρατό ο οποίος θα είναι έντιμος και
ισότιμος εταίρος των ΗΠΑ
ολοκληρωμένη

•
•

ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΠΝΗΤΟΥ

10. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
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► ►

ΣΥΝΕΔΡΙΟ CAPITAL LINK ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Προκλήσεις και ευκαιρίες
βλέπουν οι τραπεζίτες
ΣΩΡΕΙΑ ερωτήσεων για τις
προκλήσεις που καλείται να

αντιμετωπίσει το εγχώριο
χρηματοπιστωτικό σύστημα
δέχθηκαν οι Ελληνες τραπεζίτες
στο πλαίσιο του συνεδρίου
της Capital Link στη
Νέα Υόρκη
Οι συνθήκες ρευστότητας
βελτιώνονται συνεχώς σχολίασε
ο πρόεδρος της Ελληνικής
Ενωσης Τραπεζών ΕΕΤ

και του διοικητικού συμβουλίου
της Eurobank Νικόλαος
Καραμούζης προσθέτοντας
πως και οι τέσσερις συστημι
κές τράπεζες μετασχηματίζουν
γρήγορα τα επιχειρηματικά και
λειτουργικά μοντέλα τους
Στις προκλήσεις αλλά και
στις ευκαιρίες που δημιουργεί
για τη χώρα η ολοκλήρωση

του προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής
στάθηκε από την πλευρά του
ο διευθύνων σύμβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου Η Ελλάδα θα πρέπει
να αξιοποιήσει τη βελτίωση
της διεθνούς εμπιστοσύνης τη

δημοσιονομική σταθερότητα
και την αύξηση της οικονομικής
δραστηριότητας Πρέπει
ωστόσο να διατηρήσει τη θετική
δυναμική των διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων και
την απαραίτητη στροφή προς
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης

ανέφερε χαρακτηριστικά Τέλος
ο διευθύνων σύμβουλος
της Εθνικής Τράπεζας Παύλος
Μυλωνάς σημείωσε πως
οι συστημικές τράπεζες
στη μείωση των μη

προχωρούν

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
NPEs διατηρώντας τα κεφά
λαιά τους και ενισχύοντας τα

αποθέματα ρευστότητας εν
όψει της αυξανόμενης ζήτησης
για εταιρική πίστωση η οποία
με τη σειρά της θα επιτρέψει
στις τράπεζες να βελτιώσουν
την κερδοφορία τους

Υπενθυμίζεται ότι πριν

από λίγες ημέρες οι

επικεφαλής

των 4 συμμετείχαν
σε ημερίδα που διοργάνωσε
η Goldman Sachs στο Λονδίνο

Εκεί άνοιξαν τα χαρτιά τους
με τη Eurobank να δηλώνει
ότι προχωρά στην εφαρμογή
του σχεδίου επιθετικής μείωσης
των NPEs την Alpha Bank
να αποκαλύπτει πως εξετάζει
το ενδεχόμενο να αναπαραγάγει

το μοντέλο εταιρικής
αναδιάρθρωσης της πρώτης
την ETE να παραδέχεται ότι
ενδεχομένως να χρειαστεί να
εκδώσει ομόλογα Tier-2 και
την Πειραιώς να εκφράζει την
πρόθεσή της να εκδώσει τίτλο
Tier 2 το 201 9 ενισχύοντας
τη φαρέτρα της με επιπλέον
εργαλεία το 2020
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ

11. ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
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Αισιοδοξία για τά κόκκινα δάνεια
Τι υπεστήριζαν οίΈλληνες τραπεζίτες στην Νέα Υόρκη
ΤΗΝ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ τους για τό μέλλον
και τις προκλήσεις πού πρέπει να
αντιμετωπίσουν κατέθεσαν οί
πού μετείχαν στά πάνελ του
συνεδρίου της Capital Link στήν Νέα
Υόρκη
Στό γεγονός ότι οι συνθήκες ρευ
τραπεζίτες

στότητος βελτιώνονται στάθηκε ό κ
Νικόλαος Καραμούζης προέδρος τής
Eurobank Οι τέσσερεις συστημικές
τράπεζες ταχύτατα μετατρέπουν τά

επιχειρηματικά

και λειτουργικά μοντέλα
τους επενδύουν πολύ στήν τεχνολογία
άλλά καί τά εναλλακτικά κανάλια
συναλλαγών

ανέφερε
Ή χώρα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει
τήν βελτίωση τής διεθνούς

εμπιστοσύνης

τήν δημοσιονομική
και τήν αυξημένη οικονομική
δραστηριότητα επεσήμανε ô κ
Χρήστος Μεγάλου CEO τής Τραπέζης
Πειραιώς ενώ παραλλήλως διατηρεί
τήν θετική δυναμική στις δομικές
μεταρρυθμίσεις και τήν απαραίτητη
σταθερότητα

στροφή πρός ενα νέο αναπτυξιακό
μοντέλο
Συμφώνως πρός τόν κ Παύλο Μυλωνά

διευθύνοντα σύμβουλο τής
Εθνικής Τραπέζης διά τής βελτιώσεως
τών δομικών στοιχείων τής οικο¬

νομίας οί τράπεζες μειώνουν τά NPEs
προστατεύουν τά κεφάλαια και τονώνουν
τά μαξιλάρια ρευστότητος ενώ
παραλλήλως καταγράφεται αυξανομένη
ζήτησις γιά εταιρική δανειοδότηση
Ό Martin Czurda άπό τήν πλευρά
τοΰ ΤΧΣ σημείωσε ότι οί εξελίξεις στό
πλαίσιο εσωτερικής διαχειρίσεως τών
NPLs από τίς τράπεζες σέ συνδυασμό
μέ τήν βελτίωση τής οικονομικής εικόνος
τής χώρας και τήν τόνωση τής
θά βοηθήσουν τις τράπεζες νά
πιό
γίνουν
ανταγωνιστικές άλλά και να
αναπτύξεως

τονώσουν τήν οικονομική ανάπτυξη

Τό στέλεχος τής Goldman Sachs
Julien Petit υπεστήριξε δτι ή προτε
ραιότης θά πρέπει νά ειναι νά δοθούν
περαιτέρω μέσα στις τράπεζες ώστε
νά αντιμετωπίσουν τις κληρονομιές
τής κρίσεως Αυτό εν τέλει θά τούς
επιτρέψει νά εστιάσουν στήν στήριξη
τής οικονομικής άνακάμψεως Ό ιδιος
εκτίμησε δτι τά τελευταία τρία χρόνια
οι τράπεζες έκαναν αξιοσημείωτη πρόοδο
στήν αντιμετώπιση χρονιών
πού αντιμετωπίζει ό κλάδος
προκλήσεων

12. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

Μέσο: . . . . . . . . . Ο ΛΟΓΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 1

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩ

Δεν είναι σπουδαία στρατηγική

το υπερπλεόνασμα

12. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΥΠΕΡΠΛΕΟΝΑΣΜΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΛ

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

Ο ΛΟΓΟΣ

5

ΕΥ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Δεν είναι σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερττλεόνασμα κάθε χρόνο

χούν για πς τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς
πιάνουν τους στόχους, μειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης μας
ρωτούν για το πώς θα ανπμετωπίσουμε τα
κόκκινα δάνεια και π στρατηγική θα ακολουθήσουμε".

Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να
έχεις υπερπλεονάσματα κάθε χρόνο καθώς

υπάρχουν επιπτώσεις για την οικονομία παραδέχτηκε
ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος από το βήμα του Capital link,
παράλληλα τον στόχο για ένα
πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστημα στην
Ελλάδα.
Ο κ. Τσακαλώτος, μιλώντας στη συνέντευξη
τύπου ρετά την ομιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουμ για την Ελλάδα της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε έναν
προσωπικό στόχο για το φορολογικό σύστημα.
περιγράφοντας

Διαβεβαιώσεις για την
επένδυση στο Ελληνικό
Για πς ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα
αυτές που είναι στο πρόγραμμα
του ΤΑΙΠΕΔ ενώ ανέφερε ότι το "υπερταμείο"
έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίαο των ΔΕΚΟ
και της περιουσίας του Δημοσίου οπού δεν είναι
υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις,
αλλά μπορεί να προχωρήσει με άλλους τρόπους
για να αυξήσει την αξία και για το καλό
του ελληνικού δημοσίου, της αναπτυξιακής
πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις,
ολοκληρωθούν

"Προσωπικός στόχος
ένα φορολογικό σύστημα
αν παρέμενα υπουργός
για τα επόμενα 4 χρόνια"

joint ventures κλπ).
Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντομα θα βγει η προκήρυξη,
αφου το τελευταίο εμπόδιο ήταν η άδεια για

"Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών για

τα επόμενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης
της σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό
στόχο ένα νέο φορολογικό σύστημα το οποίο

θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο", είπε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδη

Το^ειλώτος.

Στο ίδιο θέμα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε
και κατά την ομιλία του στο φόρουμ, σημειώνοντας

παράλληλα ότι η βασική αποστολή
του υπουργείου Οικονομικών στα τελευταία
τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως
ωοτε όταν βγούμε από το πρόγραμμα να
με ακόμη καλύτερο τρόπο τις
αντιμετωπίσουμε

βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας,
στα θέματα της ανάπτυξης, της δημόσιας
υγείας και της παιδείας.

Οι εξαγγελίες για τη μείωση της
φορολογίας των επιχειρήσεων
Στο ερώτημα αν το νέο φορολογικό σύστημα
θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη μείωση
τ επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε
noie ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει
απο τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των
κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται κατά
1% ετησίως για τα επόμενα 4 χρόνια.
"Εγώ σκεψτόμουν περισσότερο όταν μιλούσα
για τον προσωπικό μου στόχο, τον φόρο aσοδήμστος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Όμως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μα μάχη
πολλές φορές άνιση, γιότι οι μεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία
και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
φορολογίας

αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθμιστική

ποωτοΒουλία uiac κυΒέονηοτκ:".

το Καζίνο.
Πάντως, παραδέχθηκε ότι καθώς δεν ήταν
όλοι οι φόρα που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και
σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, με τον δημοσιονομικό

χώρο που δημιουργείται, να μπορέσουμε
να το αντιμετωπίσουμε.

Οι αλλαγές στον νόμο Κατσέλη
και το επίδομα θέρμανσης
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι για
το 2018 θα αντιμετωπιστεί το θέμα του επιδόματος
θέρμανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσματος και του αποθεματικού υπάρχει ο
δημοσιονομικός χώρος.
Για τον νόμο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο
επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
θα είναι έτοιμες οι ανακοινώσεις. "Θέλουμε
μία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία
της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όμως να
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η
ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
δουλειά"
σημείωσε.
ακόμη λίγη
σύντομα

προστατεύονται

Τα σχέδια για έξοδο
στις αγορές το 2019
Για το θέμα της εξαγοράς των δανείων του
ΔΝΤ και της Ε KT, είπε πώς θα υπάρξουν
Στην ομιλία του στο συνέδριο, ο κ.
είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα
ένα σχέδιο εξόδου σης αγορές για
το 20 1 9 που θα περιλαμβάνει τα ποσά θα
και πόσες φορές θα λάβει χώρα και
στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνεται και σχέ¬
εξελίξεις.

Τσακαλώτος

καταστρώσει

χρειαστούν

διο για αποπληρωμή δανείων που έχουν υψηλότερο
εππόκιο.
Σε άλλο ερώτημα για το πότε αναμένει την
έλευση των θεσμών στην Ελλάδα, υπολόγισε
περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων
με επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου
και θα συνεχίσει και σήμερα πς συναντήσεις.
"Δεν με ρωτούν πλέον για τα πράγματα που

γράφουν οι εφημερίδες. Έχουν προεξοφλήσει
πλήρως ότι η σχέση μας με τους Ευρωπαίους
πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για πς
τράπεζες και συζητούν για πς πρωτοβουλίες

που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωπκός τομέας. Το ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον
το αντιλαμβάνομαι από το γεγονός ότι με ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit,
παρά για την Ελλάδα".

Οι επενδυτές δεν τηρούν στάση
αναμονής μέχρι τις εκλογές
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε
σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε
από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί
και να τηρούν στάση αναμονής μέχρι πς εκλογές.
"Δεν έχω διαπιστώσει καμία τέτοια τάση.
Καταλαβαίνουν ακόμη και πως το χρημαποτήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει με το

ότι η αγορά είναι μικρή και 1-2 παίκτες μπορούν
να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυ¬

Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε με τον
χαρακτηρισμό παροχολογία που αποδίδεται
στα κοινωνικά αντίμετρα που έχει εξαγγέλλει
η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της
είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού
κράτους σε στέρεες βάσεις, κότι που η Ελλάδα
δεν διέθετε έως σήμερα.
Κυβέρνησης

"Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν
με την παροχολογία
"Δεν καταλαβαίνω π εννοούν με τον όρο
'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κότι και να μην
το κάνεις; Να υπόσχεσαι ρε δανεικά; Να
ένα κοινωνικό κράτος; Δαπανούμε
σε τομείς κοινωνικούς το περιθώριο που
έχουμε δημιουργήσει στον προϋπολογισμό.
Σε τομείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαμηλότερή δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ ένανπ άλλων
δημιουργήσεις

ευρωπαϊκών χωρών".
Είπε πως στον τομέα των δημοσιονομικών
δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς
η χρονιά ήταν πολύ καλή.

Τα υπερπλεονάσματα έχουν
επιπτώσεις στην οικονομία
"Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να
έχεις υπερπλεόνασμα (over performance) κάθε
χρόνο", είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας
τους, σημειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην
οικονομία. Όμως από την άλλη βοηθά στην
αξιοπιότια της κυβέρνησης, καθώς γίνεται
πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
κατανοητό
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Αύξησε φόρους
για να τους μειώσει
θέλει άλλα 3-4 χρόνια
στη θέση του υπουργού
Οικονομικών ο
Τσακαλώτος
όπως είπε στη Νέα
Ευκλείδης

Υόρκη Κατανοητό
γιατί να μην τα θέλει
Τι σκοπεύει να κάνει
όμως στη διάρκεια
τους Θα έθετα ως
προσωπικό στόχο ένα

νέο φορολογικό

σύστημα

τα οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό πολύ
πιο σταθερό και δίκαιο είπε σε συνέντευξη
Τύπου που ακολούθησε την ομιλία του στο Capital
Link Με άλλα λόγια o υπουργός θέλει να
παραμείνει στη θέση του για να μειώσει βελτιώσει
κ.τ.λ τους φόρους που ο ίδιος έβαλε τα
προηγούμενα τριάμισι χρόνια Γιατί όπως ο
ίδιος είπε δεν ήταν όλοι οι φόροι που n Ελλάδα
υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης
σωστοί και δίκαιοι Να λοιπόν που ο κ
Τσακαλώτος μοιράζει τώρα φοροελαφρύνσεις
ενόψει εκλογών και σ ένα κοινό που επιθυμεί
να ακούει τέτοιες υποσχέσεις Τι άλλο θα ακούσουμε
Μα ότι θα φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να μην
υπάρξει υπαναχώρηση στον εκσυγχρονισμό
της δημόσιας διοίκησης Ναι το είπε και αυτό
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Ενας πραγματιστής
ιδεολόγος
Της κατερινας ςωκου

δυτές ότι το φορολογικό σύστημα

είναι ήδη σταθερό και
από μόλις ένα έτος όταν

ακόμη η ελληνική οικονομία

Πριν
προσπαθούσε να ξεπεράσει

τις συνέπειες της παρ ολίγον
διαπραγμάτευσης
του 2015 ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε
επί της ουσίας εκφράσει την
η πρώτη παρουσία του στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουμ του
Capital Link στη Νέα Υόρκη να
ήταν και η τελευταία Ηταν ίσως
μια υπόσχεση προς τον εαυτό
του καθώς ως μαρξιστής
είχε παραδεχθεί ότι
αισθανόταν σαν ψάρι έξω από το
νερό στην Μέκκα του καπιταλισμού
Πράγματι η επιβλητική
του ιδιωτικού κλαμπ απέναντι
από το Σέντραλ Παρκ όπου
πραγματοποιείται τα τελευταία
χρόνια το συνέδριο της εταιρείας
για τις επενδύσεις στην Ελλάδα
αλλά και η παρουσία δικηγόρων
τραπεζιτών και χρηματιστών της
Γουόλ Στριτ προκαλεί δέος.Την
περασμένη Δευτέρα ο κ Τσακαλώτος
ήταν πλέον εξοικειωμένος
και με την αίθουσα και με το κοινό
καθώς από τότε έχει αποδυθεί
στην εκστρατεία επιστροφής στις
αγορές Θυμήθηκε όμως τι εννοούσε
στην πρώτη του ομιλία Οτι
φιλοδοξεί να γίνει ο λιγότερο
υπουργός στην κυβέρνηση
διότι αυτό θα σήμαινε ότι
η οικονομία θα είχε σταθεροποιηθεί
και ο ίδιος θα είχε επιτελέσει
το έργο του Τώρα που όπως εκτίμησε
η δημοσιονομική σταθεροποίηση
έχει επιτευχθεί βρήκε
μια νέα αποστολή Οπως είπε θα
ήθελε στο μέλλον να επικεντρωθεί
στη μεταρρύθμιση του φορολογικού
συστήματος προκειμένου
να γίνει πιο δίκαιο και σταθερό
Οσο για την έξοδο στις αγορές
εξέφρασε την εμπιστοσύνη του
στο έργο του ΟΔΔΗΧ ενώ στο
πλαίσιο της διαχείρισης του χρέους
προανήγγειλε και την πρόθεση
της κυβέρνησης για πρόωρη
αποπληρωμή των δανείων του
ΔΝΤ και της ΕΚΤ
Σε αντίθεση με το μήνυμα του
πρωθυπουργού προς τους επεν¬
καταστροφικής

ελπίδα

οικονομολόγος

αίθουσα

σημαντικός

εκσυγχρονισμένο

ο κ Τσακαλώτος

όχι μόνο θέλει να το κάνει πιο
δίκαιο και σταθερό αλλά
επίσης ότι οι φορολογικές
επιλογές του επιβάρυναν τις
επιχειρήσεις και τις απέδωσε
στη θολούρα αλλά και στις ανάγκες
της κρίσης Ιδιαίτερα
στην ανάγκη διεύρυνσης
της φορολογικής βάσης και
στην καταπολέμηση της
σκοπό για τον οποίο
δεν απέκλεισε τη μείωση του
ΦΠΑ Θα μπορούσαμε να είχαμε
γράψει εμείς την ομιλία σχολίαζε
αργότερα o εκπρόσωπος της
Επιτροπής για την
Ντέκλαν Κοστέλο αν και
πρόσθεσε πως το στοίχημα
πάντα η εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων Στη δική του
παρέμβαση στο Capital Link ο
κ Κοστέλο σημείωσε ότι η
περιμένει τους επόμενους
έξι μήνες να συνεχιστούν οι
στη δημόσια διοίκηση
και στις ιδιωτικοποιήσεις
ενώ εξέφρασε την ελπίδα η
να επιδείξει μετριοπάθεια
στην αύξηση του κατώτατου
μισθού προκειμένου να προστατέψει
τα κέρδη που έχει επιτύχει
η οικονομία στον τομέα της
αλλά και στην
αντικατάσταση του νόμου Κα
τσέλη για την προστασία της
πρώτης κατοικίας ώστε να μη
χρεώσει στις τράπεζες το κόστος
της κοινωνικής της πολιτικής
αναγνώρισε

αναφέρθηκε

φοροδιαφυγής

Ευρωπαϊκής

Ελλάδα

παραμένει

Επιτροπή

μεταρρυθμίσεις

κυβέρνηση

ανταγωνιστικότητας

Παράγοντες της αγοράς επίσης

ήταν σύμφωνοι επί της αρχής
τουλάχιστον με όσα ανέφερε o
κ Τσακαλώτος συμπεριλαμβανομένης
της ανάγκης ισορροπίας
μεταξύ μεταρρυθμίσεων και
συνοχής Ο ίδιος αντέκρουσε
τις επικρίσεις περί παρο
χολογίας υποστηρίζοντας ότι η
κυβέρνηση κάνει κοινωνική
με το δημοσιονομικό
που δημιούργησαν τα
υπερπλεονάσματα Οσο για τον
υπουργό Οικονομικών η επιστροφή
του στο συνέδριο δείχνει έναν
πραγματισμό όσο και αν στο μυαλό
του παραμένει ιδεολόγος
κοινωνικής

πολιτική

περιθώριο

15. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ημ. Έκδοσης: . . .12/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .12/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 10

Το βαρύ διεθνές περιβάλλον

► ►

Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Τράπεζες και κόκκινα δάνεια αποθαρρύνουν τους επενδυτές
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ και η εκκαθάριση των κόκκινων
δανείων και κυρίως η δυσπιστία για
ένα αξιόπιστο σχέδιο εξυγίανσης κυριάρχησαν
κατά τις επαφές που είχε ο υπουργός
Οικονομικών με τους θεσμικούς επενδυτές
στη Νέα Υόρκη
Κατά τη χθεσινή τρίτη κατά σειρά ημέρα
παραμονής στις ΗΠΑ ο κ Τσακαλώτος είχε
διαδοχικές συναντήσεις με επενδυτικούς οίκους
που από ό,τι φάνηκε θεωρούν ότι το
περιβάλλον ειδικά στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό
τομέα είναι εξαιρετικά ασταθές Οσοι
από αυτούς παραβρέθηκαν στο συνέδριο του
Capital Unk με θέμα τις επενδύσεις στην Ελλάδα
άκουσαν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Ντέκλαν Κοστέλο να θέτει το
θέμα κρατικών ενισχύσεων για τα σχέδια που

έχουν δει το φως της δημοσιότητας από την
ΤτΕ αλλά και τη συνεργασία ΤΧΣ και ΥΠΟΙΚ
για τη μαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων
μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού SPV Οπως
είπε ο κ Κοστέλο τη Δευτέρα κάθε σχέδιο
παροχής κρατικών εγγυήσεων είτε απευθείας
όπως προβλέπει το σχέδιο ΤΧΣ ΥΠΟΙΚ
είτε μέσω της εγγύησης του αναβαλλόμενου
φόρου όπως προβλέπει το σχέδιο της ΤτΕ
θα γίνει αντικείμενο ελέγχου από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ανταγωνισμού
Με αστό το δεδομένο ο υπουργός Οικονομικών
επιχείρησε στις επαφές του χθες
να πείσει ότι τα σχέδια αυτά έχουν κάποια
βιωσιμότητα χωρίς όμως να καταφέρει να
πείσει απολύτως
Το δεύτερο μεγάλο θέμα αφορούσε το

χρόνο της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές
όπου επίσης η ελληνική ομάδα δεν ήταν απολύτως
σαφής Ο κ Τσακαλώτος επικαλέστηκε
το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού που θα δώσει
μέσα στις επόμενες μέρες ο ΟΔΔΗΧ για
το 201 9 αλλά και οι ακροατές του υπουργού
καταλάβαιναν ότι τα πράγματα με την Ελλάδα
δεν θα είναι εύκολα
Οι νέες εκδόσεις όποτε και να γίνουν θα
συναντήσουν ένα ηλεκτρισμένο διεθνές περιβάλλον
που ξεκινά από την ευρωζώνη όπου
ο επώδυνος τοκετός του Brexit το πρόβλημα
της Ιταλίας και τα προβλήματα που αρχίζει να
έχει και η Γαλλία δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη
για τους τίτλους υπερχρεωμένων χωρών
όπως η Ελλάδα
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
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• Capital Link

Επιφυλακτικοί
παραμένουν οι ξένοι επενδυτές
έναντι της Ελλάδας όπως φάνηκε
στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη Σελ 22
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Επιφυλακτικά τα funds
έναντι της Ελλάδας
Προβληματισμός για εκλογές τράπεζες μεταρρυθμίσεις
Το πολιτικό ρίσκο

ενόψει των
εκλογών του 2019 ο κίνδυνος
μη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων
και τα κόκκινα δάνεια των
τραπεζών αποτελούν τις βασικές
εστίες προβληματισμού των ξένων
funds έναντι της Ελλάδας
Στο συνέδριο της Capital Link

στη Ν Υόρκη o υπουργός
εισέπραξε την
των ξένων επενδυτών
Οι τελευταίοι ζήτησαν
για το χρονοδιάγραμμα
των εκλογών τις εξελίξεις
στις τράπεζες και την πορεία των
μεταρρυθμίσεων Σελ 22

Οικονομικών

επιφυλακτικότητα

λεπτομέρειες
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Πορεία μεταρρυθμίσεων πολιτικό ρίσκο
και τράπεζες ανησυχούν τους επενδυτές
στην Ελλάδα θα μπορέσει να
Στις επαφές που είχαν
με αξιωματούχους της ελληνικής
κυβέρνησης αλλά και με ανώτατα
στελέχη ελληνικών εταιρειών και
τραπεζών τα funds επεσήμαναν
πως είναι επιτακτική ανάγκη να
υπάρξει συνέχεια των μεταρρυθμίσεων
και πρόοδος στο μέτωπο

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

συνεχιστεί

Με μεγάλη επιφυλακτικότητα

συνεχίζει

να αντιμετωπίζει η
των διεθνών επενδυτών
πλειονότητα

την Ελλάδα παρά την έξοδο από
τα πρόγραμμα διάσωσης πριν από
100 και κάτι ημέρες Αυτό φάνηκε
κατά τις συναντήσεις που είχαν
στη Ν Υόρκη με τον υπουργό
Ευκλείδη Τσακαλώτο
αλλά και σε επαφές που έγιναν

των ιδιωτικοποιήσεων Αυτό αποτελεί
σημαντικό κομμάτι του
των επενδυτών οι
οποίοι αν και αναγνωρίζουν ότι
η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά
βήματα φοβούνται ωστόσο πιθανή
οπισθοχώρηση σε αυτούς
τους καίριους για την ανάκαμψη

Οικονομικών

με τραπεζίτες και υψηλόβαθμα
στελέχη ελληνικών εταιρειών στο
πλαίσιο του 20ού ετήσιου συνεδρίου
Invest in Greece της Capital
Link το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ
της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας
και της Ελλάδας
Η συμμετοχή στο συνέδριο
ήταν πολύ μεγάλη όπως σημειώνουν
πηγές της Κ και υπήρξε
μεγάλο ενδιαφέρον για την
αλλά και αυξημένος
Τα ξένα funds αν
και βλέπουν ότι έχει γίνει μεγάλη
πρόοδος και n χώρα γυρνάει σελίδα
ύστερα από τρία προγράμματα
διάσωσης αναγνωρίζουν
επίσης neos αυτή τη στιγμή υπάρχουν
τρεις προκλήσεις 1 το
ρίσκο ενόψει των γενικών
εκλογών του 2019 2 ο κίνδυνος
μη συνέχισης των μεταρρυθμίσεων
και 3 πολλά ερωτήματα γύρω
από τις τράπεζες

προβληματισμού

της οικονομίας τομείς

Ελλάδα

προβληματισμός

Ελληνες

Ο

υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος είχε δύο γύρους

συναντήσεων με συνολικά 45 επενδυτές
στο πλαίσιο του 20ού ετήσιου
συνεδρίου invest in Greece της
Capital Link στη Ν Υόρκη

πολιτικό

Οι εκλογές
Ο κ Τσακαλώτος είχε δύο γύρους
συναντήσεων με συνολικά
45 επενδυτές και δέχθηκε βροχή
ερωτήσεων για το πολιτικό τοπίο
την οικονομία αλλά και την νούμερο
ένα ανησυχία των επενδυτών
το τελευταίο διάστημα την
κατάσταση των ελληνικών τραπεζών
Οπως επισημαίνουν πηγές

της Κ τα ξένα funds εστίασαν
το ενδιαφέρον τους στο ποια θα
είναι η πορεία της Ελλάδας κάτω
από τα διάφορα εκλογικά σενάρια
με τον πολιτικό κίνδυνο της χώρας
να αποτελεί έναν από τους
οδηγούς της επενδυτικής
τους στρατηγικής το 2019
σημαντικούς

Τα κόκκινα δάνεια
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες τα
κόκκινα δάνεια συνεχίζουν να
αποτελούν για τους επενδυτές
τεράστια εστία ανησυχίας Οι
τραπεζίτες έδωσαν μέσα
από τις ομιλίες τους μία νότα
γύρω από αυτό το ζήτημα
επισημαίνοντας πως σε δύο
χρόνια από τώρα δεν θα υπάρχει
αυτό το πρόβλημα ωστόσο η
των επενδυτών
παραμένει τη στιγμή που υπάρχουν
ακόμη αμφιβολίες γύρω από
τις προτεινόμενες λύσεις σχέδιο
ΤτΕ καιΤΧΣ
Οπως σημείωσε σε πάνελ του
συνεδρίου ο Ζουλιέν Πετί γενικός
διευθυντής της Goldman Sachs
τα τελευταία τρία χρόνια οι
τράπεζες έχουν σημειώσει
σημαντική πρόοδο στην
των χρόνιων
του κλάδου ωστόσο
διαπραγματεύονται σε επίπεδα
πολύ χαμηλότερα της ανακεφα
λαιοποίησης του 2015
Ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται
τα ΝΡΕς προτεραιότητα πρέπει
να είναι να τους δοθούν περαιτέρω
μέσα για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που έχουν
συσσωρευτεί από το παρελθόν
Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να
στρέψουν την προσοχή τους στην
υποστήριξη της οικονομικός

Κρίσιμη ένδειξη για
την πορεία της χώρας
είναι και η συνέχιση
των ιδιωτικοποιήσεων
αναφέρουν
ξένα funds

αισιοδοξίας

επιφυλακτικότητα

ελληνικές

αντιμετώπιση

προκλήσεων

χαρακτηριστικά δηλώνει
στην Κ διαχειριστής κεφαλαίων
αμερικανικού fund αυτό το οποίο
ζητάμε αυτή tn στιγμή να μάθουμε
είναι τις εξελίξεις γύρω από
τις προκλήσεις με τις οποίες είναι
αντιμέτωπος ο ελληνικός τραπεζικός
κλάδος καθώς και το
των εκλογών
Ενα άλλο σημείο στο οποίο
εστίασαν την προσοχή τους οι
επενδυτές είναι κατά πόσον n
πρόοδος που έχει συντελεστεί
Οπως

χρονοδιάγραμμα

ανάκαμψης
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Ε

ΤοακαΑώτος

Στόχος ευα νέο

Φορολογικό σύστημα
ποΒύ πιο απΗό πιο

σταθερό κπι δίκαιο
ΣΤΗ ΣΕΛ 8
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ΤσακοΗώτος
τάχος ένα νέο

φορολογικό
σύστημα ποΠύ πιο
απΗό πιο σταθερό

και δίκαιο
ΑΗ παρέμενα υπουργός Οικονομικών
για ία επόμενα 3-4 χρόνια
εκτός ιης συνέχισης της σταθερότητας
θα έθετα ως προσωπικό στόχο
ένα νέο φορολογικό σύστημα το
οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό πολύ

πιο σταθερό και δίκαιο

είπε

ο

υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος μιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου μετά την ομιλία του
στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για

την Ελλάδα της Capital Link στη
Νέα Υόρκη
Στο ίδιο θέμα ο κ Τσακαλώτος
και κατά την ομιλία του στο
αναφέρθηκε

φόρουμ σημειώνοντας παράλληλα
ότι η βασική αποστολή του υπουργείου
Οικονομικών στα τελευταία
τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το
πλαίσιο ούτως ώστε όταν βγούμε
από το πρόγραμμα να αντιμετωπίσουμε

με ακόμη καλύτερο τρόπο
τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής
οικονομίας στα θέματα της
ανάπτυξης της δημόσιας υγείας
και της παιδείας
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► Του

15 ΕΚΑΤ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ Α ΖΩΝΗ

ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ κονδύλι για τη
χρηματοδότηση του επιδόματος
πετρελαίου θέρμανσης την τρέχουσα
περίοδο και εξαγορά μέρους
των ακριβών δανείων που
έλαβε η χώρα από το ΔΝΤ
προανήγγειλε

ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος από

τη Νέα Υόρκη Επίσης σύμφωνα
με τον ίδιο πολύ σύντομα η
θα ανακοινώσει το νέο
πλαίσιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασμούς
που θα διαδεχθεί τον νόμο Κα
τσέλη-Σταθάκη Το νέο πλαίσιο θα
είναι έτσι δομημένο ώστε να μην
προστατεύει τους κακοπληρωτές
Ειδικά για το πετρέλαιο
από το βήμα του συνεδρίου
της Capital Link ο κ
ανέφερε ότι θα βρεθεί
επιπλέον ποσό για να χρηματοδοτηθεί
το επίδομα που θα δοθεί
φέτος στα νοικοκυριά Υπάρχει
ο δημοσιονομικός χώρος από το
υπερπλεόνασμα και από το αποθεματικό
αν χρειαστεί επισήμανε ο
υπουργός Οικονομικών Ηδη η
υφυπουργός Οικονομικών
Κατερίνα Παπανάτσιου πριν από
λίγες ημέρες έκανε λόγο για
1 5 εκατ ευρώ σε όσους πήραν
την περσινή περίοδο επίδομα
θέρμανσης ως έκτακτη ενίσχυση
λόγω των φετινών υψηλών τιμών
του πετρελαίου
Την έκδοση της σχετικής απόφασης
καθυστερούν ωστόσο
ζητήματα τα οποία συνδέονται
με τις τελευταίες νομοθετικές
αλλαγές που έγιναν στον αυτοδι
οικητικό χάρτη με αποτέλεσμα να
αλλάξουν οι ζώνες επιδότησης
Οσες περιοχές χαρακτηρίζονται
ορεινές ανεβαίνουν στην υψηλότερη
ζώνη επιδότησης άρα η
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ καλείται να βρει και
να υπολογίσει μέσω των φορολογικών
δεδομένων πόσοι είναι
οι νέοι εν δυνάμει δικαιούχοι
άρα και ποιο είναι το επιπλέον
κόστος που θα βαρύνει
τον κρατικό προϋπολογισμό
Το κονδύλι για το επίδομα
θέρμανσης έφτανε στα 206
εκατ ευρώ το 201 4 για να
πέσει στα 1 86 εκατ το 201 5
στα 1 06 εκατ το 201 6 στα 1 1 2
εκατ το 201 7 και στα 55 εκατ
κυβέρνηση

θέρμανσης

Τσακαλώτος

αρμόδια

επιπλέον

τεχνικά

Ενισχύεται
το επίδομα
πετρελαίου
θέρμανσης
Τα κυβερνητικά

σχέδια της
επόμενης

τετραετίας
περιλαμβάνουν
μειώσεις
φάρων σε
εισόδημα και
ΦΠΑ ενώ
οι αλλαγές
αυτές θα
συνδυαστούν
με ένα νέο
φορολογικό
σύστημα

το 201 8 όταν και αποφασίστηκε
μια επιπλέον επιδότηση 1 5 εκατ
ευρώ στους δικαιούχους της Α
Ζώνης που περιλαμβάνει τους
ορεινούς και απομακρυσμένους
νομούς της επικράτειας
Από το ίδιο συνέδριο ο υπουργός
αναφέρθηκε στα κυβερνητικά
σχέδια της επόμενης τετραετίας
που περιλαμβάνουν μειώσεις φόρων
σε εισόδημα και ΦΠΑ ενώ οι
αλλαγές αυτές θα συνδυαστούν
με ένα νέο φορολογικό σύστημα
μια νέα φορολογική μεταρρύθμιση
Χθες πάντως κατατέθηκε
στη Βουλή με την οποία
καταργείται από 1 ης Ιανουαρίου
του 201 9 ο ειδικός φόρος
στο κρασί Από αυτή τη
μεταβολή επέρχεται ετήσια απώλεια
εσόδων 28 εκατ ευρώ στον
κρατικό προϋπολογισμό
Αναφορικά με την εξαγορά του
δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ είπε
ότι είναι μέσα στο πρόγραμμά
μας Εξήγησε ότι υπάρχει σχέδιο
που θα εφαρμοστεί το 201 9 και
προβλέπει την ταχύτερη αποπληρωμή
των ακριβών δανείων Πρόκειται
για ένα ποσόν που φτάνει
τα 5 δισ ευρώ επί συνόλου 9,8
δισ ευρώ που είναι οι υποχρεώσεις
της χώρας προς τον διεθνή
οργανισμό Για τα δάνεια των 5
δισ η χώρα πληρώνει επιτόκιο
4,9 στο ΔΝΤ Και αυτό γιατί το
Ταμείο υιοθετεί κλιμακωτό επιτόκιο
το οποίο αυξάνεται ανάλογα
με την έκθεση που έχει η χώρα
στα δάνειά του Η ελληνική
πλευρά θέλει να απαλλαγεί
από το μεγάλο
αυτό βάρος της
τροπολογία

κατανάλωσης

εξυπηρέτησης του
δημόσιου χρέους
και ταυτόχρονα
να μειώσει τον
συναλλαγματικό

Ο unoupyôs Οικονομικών ΕυκΛείδη
Τσακαάώτοι από ιη Νέα Υόρκη

εξήγησε όυ υπάρχει σχέδιο που θα
εφαρμοστεί ιο 2019 και προΒΛέπει
την ταχύτερη αποπήηρωμή
των ακριδών δανείων από το
ΔΝΤύφουι 5 δια ευρώ για
ταοποίαηχώραπάηρώνει
επιτόκιο 4,9

κίνδυνο
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Το ακριβό κρασί
►

ΤουΤΑΙΟΥ ΠΑΠΠΑ
t.pappas@efsyn.gr

ΝΕΟ ΚΡΟΥΣΜΑ αυτοκριτικής
από έναν πρώην για όσα δεινά

έφεραν τα μνημόνια στην Ελλάδα
Εκρήξεις αναδρομικής
διαύγειας Στο 20ό επενδυτικό
φόρουμ της Capital Link για
την Ελλάδα ο πρώην
αντιπρόσωπος του
ΔΝΤ στην Ελλάδα

ήιαν ξίδι

συμφέροντα Δεν θυμάμαι να
τιμωρήθηκε κάποιο εξ αυτών
τουλάχιστον για αμέλεια
• Μας είπαν τεμπέληδες χα
ραμοφάηδες με ροπή στον τρυφηλό
βίο σεξ ποτά διακοπές
και στον τρισκατάρατο λαϊκισμό
και μας κατηγορούσαν για
αγνωμοσύνη επειδή αντί να

τους ευχαριστούμε γονυπε
τείς και με δάκρυα στα μάτια
για το ευρύχωρο σωσίβιο που

Ταμείου

τη φτωχή
επικοινωνία
του με τον ελληνικό
λαό Τα προγράμματα
προσαρμογής είναι
σκληρά Χρειαζόταν να έχουμε
περισσότερες συζητήσεις και
να εξηγήσουμε τι συνέβαινε με
την οικονομία
Τι μας είπε ο κ Τρα Οτι το
Ταμείο αλλά να υποθέσω και
οι υπόλοιποι δανειστές δεν
επικοινώνησαν καλά τη θηλιά
που φόρεσαν στον ελληνικό
λαό Θα διαφωνήσω Μια
χαρά τα πήγαν Και τι δεν έκαναν
για να περάσει η θεωρία
της συλλογικής ευθύνης
• Μας κατηγόρησαν ότι
τα στοιχεία για να
μαγειρεύαμε

ξεγελάσουμε τους εταίρους
Σωστό Το ερώτημα είναι τι
ακριβώς έκαναν τα υψηλόβαθμα
στελέχη τους που ήταν
επιφορτισμένα με το καθήκον
να παρακολουθούν την πορεία
της ελληνικής οικονομίας Τους

πιάσαμε Κώτσους Μήπως
έκαναν σκοπίμως τα στραβά
μάτια για να εξυπηρετήσουν

όταν ο υπάλληλός τους Γερούν
Ντάισελμπλουμ το παραδέχτηκε
δημοσίως ύστερα από τρία
χρόνια και αφού είχε φύγει από
τη θέση του έκαναν την πάπια
Εμπαιναν σαν κατακτητές
στα υπουργεία συμπεριφέ

•

ρονταν στους εκλεγμένους
αυτοί οι διορισμένοι με ιταμό
ύφος και κουνούσαν το δάχτυλο
στους ιθαγενείς γιατί δεν

έδειχναν μεγάλο ζήλο στην

Μπομπ Τρα

κατέγραψε ως
το μεγαλύτερο
λάθος του

και γαλλικών τραπεζών και

Τ

Στο 20ό επενδυτικό
ψψ φόρουμ της Capital
Link για την Ελλάδα
ο πρώην αντιπρόσωπος
του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Μπομπ Τρα κατέγραψε
ως το μεγαλύτερο λάθος
του Ταμείου τη φτωχή
επικοινωνία του με τον
ελληνικό λαό

μας πέταξαν εμείς με απύθμενο
θράσος διαμαρτυρόμασταν

και προσπαθούσαμε να τους
τραβήξουμε στον βυθό
Οργάνωσαν μεθοδικά
για να μας πείσουν
ότι φταίμε όλοι το ίδιο για τη
χρεοκοπία της χώρας και οι
φτωχοί και οι πλούσιοι και οι
μισθωτοί που δεν μπορούσαν
να φοροδιαφύγουν και όσοι
πάρκαραν τα λεφτά τους σε
φορολογικούς παραδείσους
και οι τίμιοι και οι διαπλεκό
μενοι και οι νόμιμοι και οι

•

εκστρατείες

διεφθαρμένοι

• Απέρριπταν μετά βδελυγμίας
τις κριτικές ότι νοιάστηκαν για
τη διάσωση των γερμανικών

υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων
κακοποιήθηκε βάναυσα η
συγκεκριμένη λέξη
Μας είπαν ότι η ψήφος μας

•

δεν έχει καμιά σημασία γιατί
αυτοί αποφασίζουν για λογαριασμό
μας επειδή ξέρουν ποιο
είναι το καλό μας Ευτυχώς δεν
απαγόρευσαν τις κάλπες ως περιττή
πολυτέλεια Τους είμαστε
υπόχρεοι

•

Μας γάνωναν τα αυτιά ότι
οι συμφωνίες είναι ιερές και
οφείλουμε να τις εφαρμόζουμε
με θρησκευτική ευλάβεια
και αντέκρουαν με δυσφορία
κάθε δειλή παρατήρηση ότι και
άλλες χώρες παραβιάζουν τις
συμφωνίες αλλά δεν τιμωρούνται

•

Αναγνώρισαν το λάθος τους
με τον διαβόητο πολλαπλασιαστή
ο εμπνευστής του το
ομολόγησε μετά τη λήξη της
θητείας του ωστόσο δεν
σε καμία διόρθωση
των συνεπειών που προκάλεσε
Το συμπέρασμα είναι ότι
για το σκάρτο προϊόν που μας
ανάγκασαν να αγοράσουμε η
επικοινωνία τους ήταν μια χαρά
Μας το πούλησαν για ακριβό
κρασί ενώ ήταν ξίδι
προχώρησαν
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Τειάρτη
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ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΔΗ

πορεί η κυβέρνηση
να μη βρήκε ούτε
ένα ευρώ να ρίξει
στην ανάπτυξη από
τον δημοσιονομικό
χώρο που προέκυψε
από την υπερφορο
λόγηση αλλά αυτό
ελάχιστη σημασία έχει για τους ίδιους αφού
συνεχίζουν με αμείωτη ένταση να στηρίζουν
το μπαράζ παροχών που έχει ξεκινήσει εδώ
και λίγες εβδομάδες και θα κορυφωθεί τις
επόμενες ημέρες
Στον ΣΥΡΙΖΑ προεξάρχοντος του
υπουργού Οικονομικών υπερασπίζονται
τις παροχές και μάλιστα τις ντύνουν με
πολιτικό μανδύα Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
από τη Νέα Υόρκη έφτασε στο σημείο να
δηλώσει ότι το πακέτο των παροχών δίνεται
προκειμένου να λειτουργήσει ως ανάχωμα
στην άνοδο της Ακροδεξιάς Χαρακτηριστικά
τόνισε ότι μεταρρυθμίσεις χωρίς κοινωνική
ενσωμάτωση οδηγούν στην άνοδο του
εθνικισμού Βέβαια δεν βρήκε να πει ούτε
μία λέξη για τη στήριξη που δεν βλέπουν
όλοι εκείνοι που σήκωσαν το βάρος των
μνημονίων και οι οποίοι είδαν το εισόδημά
τους να μειώνεται εντυπωσιακά αλλά και το

Μ

mmm

εναπομείναν να γίνεται βορά στη φοροεπι
δρομή της κυβέρνησης Για όλους αυτούς
κανένας στην κυβέρνηση δεν έχει ούτε ένα
ευρώ να δώσει αλλά ούτε και μία λέξη
να πει
Ο στόχος είναι συγκεκριμένος ένα
ακροατήριο που μπορεί να αποτελέσει
ψηφοφόρων για τις επικείμενες
εκλογές Αυτούς στοχεύει ο ΣΥΡΙΖΑ οι
άλλοι μπορεί να περιμένουν Είναι
ότι το θέμα παροχές θέλει να
παραμείνει στο προσκήνιο όσο περισσότερο
διάστημα γίνεται και γι αυτό μάλλον την
άλλη εβδομάδα και αφού έχει προηγηθεί
η πρώτη δόση του κοινωνικού μερίσματος
και της πληρωμής των αναδρομικών θα
υπάρξουν ανακοινώσεις για το επίδομα
Είναι μάλιστα στην πάγια τακτική
του ΣΥΡΙΖΑ πρώτα να κόβει κάτι και μετά
να επιστρέφει μέρος αυτού και να θέλει οι
πολίτες να είναι ικανοποιημένοι
Από τη Νέα Υόρκη όπου βρίσκεται
ο Ευκλ Τσακαλώτος στο συνέδριο της
Capital Link για την ελληνική οικονομία
αναφέρθηκε και στο θέμα των τραπεζών
και παραδέχθηκε ότι οι επενδυτές έχουν
κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες
Παρότι προσπάθησε να υποβαθμίσει
τις ανησυχίες που υπάρχουν θεωρώντας ότι
μάλλον είναι υπερβολικές προανήγγειλε την
συμπάθειας

δεξαμενή

χαρακτηριστικό

θέρμανσης

Ä

0 Ντέκλαν Κοστέλο
αναφερόμενος
στις διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις είπε πως
για να λάβει τη δόση των
700 εκατ ευρώ η Ελλάδα
το πρώτο τρίμηνο του 2019
θα πρέπει να ολοκληρώσει
όλες ης δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει

ανάληψη πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση
για το θέμα των κόκκινων δανείων και όπως
σημείωσε η κυβέρνηση εργάζεται επάνω
σε ένα σύστημα παροχής εγγυήσεων Asset
Protection Scheme
Σκεφτόμαστε ένα Asset Protection
Scheme για να αντιμετωπίσουμε το θέμα
των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών
Δεν μπορώ να ανακοινώσω το πότε
θα είμαστε έτοιμοι αλλά μπορώ να πω ότι
θα είμαστε σύντομα είπε ο υπουργός

Το σχέδιο
Αναλύοντας τα κριτήρια του εγχειρήματος
ο Ευκλ Τσακαλώτος είπε πως η κυβέρνηση
επέλεξε το συγκεκριμένο σχέδιο λόγω της
ταχύτητας της εφαρμογής της λύσης του
ρίσκου εκτέλεσής της και της δυνατότητας
άμεσης έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αναφερόμενος στο καυτό θέμα των
ιδιωτικοποιήσεων υποστήριξε ότι σύντομα
θα υπάρξουν εξελίξεις στο θέμα του Ελληνικού
αφού μέχρι σήμερα ο παράγοντας που
το φρέναρε ήταν η άδεια καζίνο και αυτή
σύντομα θα προκηρυχθεί
Στο ίδιο συνέδριο μεταξύ άλλων
μίλησε και ο επικεφαλής του κλιμακίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο
Αναφερόμενος στις διαρθρωτικές
είπε πως αυτές συνεχίστηκαν
σε ορισμένους βασικούς τομείς Ξεκαθάρισε
ωστόσο πως για να λάβει τη δόση των 700
εκατ ευρώ η Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του
20 1 9 θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις
υπόλοιπες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν συνέστησε
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου
μισθού υπογράμμισε ότι δεν πρέπει να τεθεί
σε κίνδυνο η πρόοδος στη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων στις ελληνικές
τράπεζες και ξεκαθάρισε πως η Ε.Ε θα δώσει
βάρος στις μεταρρυθμίσεις του δημοσίου
μεταρρυθμίσεις

Οι παροχές
είναι ανάχωμα
στον εθνικισμό

τομέα στο καθεστώς προστασίας της πρώτης
κατοικίας και στην ολοκλήρωση των βασικών

αποκρατικοποιήσεων
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Η Ελλάδα πύλη
των ΗΠΑ προς
τα Δυτικά Βαλκάνια
Ο Μάθιου Πάλμερ χαρακτήρισε τη χώρα μας

ιδανικό εταίρο σε φόρουμ στη Νέα Υόρκη

Η

Ελλάδα αποτελει ιδανικό

εταίρα για τις ΗΠΑ ιόνισε
ο Αμερικανός βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών Μάθιου
Πάλμερ σημειώνοντας ότι
οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν
την Ελλάδα ως πύλη προς τα Δυτικά
Βαλκάνια

Εχουμε λάβει μια

στρατηγική

απόφαση όπ π Ελλάδα είναι
ένας ιδανικός εταίρος για πς Ηνωμένες
Πολιτείες καθώς επιδιώκουμε
να οικοδομήσουμε
και ευημερία σε αυτή
την πολύπλοκη περιοχή είπε
ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός

σταθερότητα

Εξωτερικών αρμόδιος
για ευρασιατικές υποθέσεις Μάθιου
Πάλμερ μιλώντας στο επίσημο
δείπνο του 20ου επενδυτικού
φόραυμ για την Ελλάδα
της Capital Link στη Νέα Υόρκη

Η ομιλία-παρέμβαση του κ
Πάλμερ έγινε την ώρα που
οι τουρκικές προκλη
σεις στην ευρύτερη περιοχή της
Μεσογείου
Στην ομιλία του ο Μάθιου

πυκνώνουν

Πάλμερ χαρακτήρισε εξαιρεπ
κή τη φετινή χρανιά στις
σχέσεις για να
σημειώσει όπ έχοντας εργαστεί
για ένα μεγάλο μέρος της
του στα θέματα ΗΠΑ

ελληνοαμερικανικές

σταδιοδρομίας

Ελλάδας δεν έχει δει ποτέ μια
ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή
σχέση μεταξύ των δύο χωρών
Κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει
μεγαλύτερο σύμβολο των
αυξανόμενων

οτκονομικών και δια
προσωπικών σχέσεών μας από
τη φεπνή ΔΕΘ όπου είχα το προ
νόμιο να συμμετέχω ως μέλος
μιας μεγάλης υψηλού επιπέδου
ανππροσωπείας των ΗΠΑ τόνισε
Ο κ Πάλμερ επισήμανε όπ οι
δύο χώρος σημμερίζονται τους
βασικούς στόχους όσον αφορά τα
Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία
και την επιθυμία τους να
διατηρήσουμε

αυτές πς χώρος αγ
κυ ροβολημένες στους δυτικούς

και ευρωατλαντικούς θεσμούς
Πρόσθεσε ακόμη πως η Ελλάδα
συμμερίζεται την ανησηχία των
ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια
και σταθερότητα στην ευρύτερη
περιοχή
Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο

βλέπουμε την Ελλάδα όχι απλά
ως αγορά 1 1 εκατ ανθρώπων
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά

Βαλκάνια βασικό εταίρο με το
Ισραήλ την Αίγυπτο και την Κύπρο
και ζωτικής σημασίας για
τη μελλοντική ενεργειακή εικόνα
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
σημπληρωσε Ωστόσο χα¬

Ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος
για ευρωασκτπκές υποθέσεις Μάθιου Πάλμερ

ρακτήρισε βασική συνιστώσα
αυτού την ολοκληρωση της Συμφωνίας
των Προσηών και τις
που θα ανοίξει
Αναφερόμενος στην αυξανόμενη
αμυντική σχέση των δύο
χωρών είπε πως είναι σημαντικό
να αναγνωρίσουμε την πρόοδο
που έχει σημειωθεί ως σύμβολο
της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ
στην Ελλάδα Και έφερο ως

Ευκαιρίες επενδύσεων

ευκαιρίες

παραδείγματα

την εναλλαγή αερο
σκαφών και εξοπλισμού του NATO
μέσω της θεσσαλονίκης και
της Αλεξανδρούπολης τη
της χρήσης του κόλπου
της Σούδης κ.ά που δείχνουν
την εμβάθυνση της αμυντικής
συνεργασίας προς αμοιβαίο
όφελος
Η πρόσφατη άφιξη των στρο
τευμάτων και των ελικοπτέρων
μας στο Στεφονοβίκειο είναι ένα
μεγιστοποίηση

ακόμη σημαντικό μήνυμα Όχι
μόνο οι τοπικές κοινότητες
οτκονομικά από την προ
σωρινή παρουσία αμερικανικών
δυνάμεων στην Ελλάδα αλλά και
αυτές οι εναλλαγές δημιουργούν
επίσης την ευκαιρία να συνεργαστούμε
με τους εταίρους μας
από τις ελληνικές Ένοπλες
Οι ασκήσεις μάς ετητρέ
πουν να αναπτύξουμε κοινές
για αμοιβαίο όφελος

Μάθιου Πάλμερ μίλησε ακόμα νια τις ευκαιρίες στον
κλάδο σημειώνοντας πως αμερικανικές εταιρείες
προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν
με την πολύ ισχυρή υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ
Ωστόσο ο Μάθιου Πάλμερ υπογράμμισε ότι οι επενδυτές πρόκειται
να λάβουν κρίσιμες αποφάσεις με βάση την ικανότητα
της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι μπορεί να απομακρύνει
τα εμπόδια στις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη
θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό τι μπορούμε για να
τα μέσα και τους πόρους της κυβέρνησης των
ΗΠΑ για να στηρίξουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να
περαιτέρω το εμπόριο και τις επενδύσεις προσθέτοντας
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Εΐλλάδας θα καθοριστεί
από ια μηνύματα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση
σε ξένους και εγχώριους επενδυτές Το θέμα αυτό είπε ο κ
Πάλμερ θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου και
πρόσθεσε θέλουμε να δώσουμε θετική προβολή στις ευκαιρίες
που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα αλλά και να συζητήσουμε
ειλικρινά και άμεσα σχετικά με τους τομείς όπου οι Αμερικανοί
και άλλοι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν
σαφήνεια σχετικά με την κυβερνητική πολιτική
▼Ο

τουριστικό

εξετάζουν

κινητοποιήσουμε

διευκολύνει

σημαντικά

ωφελούνται

Δυνάμεις

δυνατότητες

και των δύο χωρών μας και για
περκρεροιακή σταθεροτητα
Εκανε ειδική μνεία στα ενεργειακά
σημπεριλαμβανομένου
του αγωγού ΤΑΠ το πρότζεκτ
στην Αλεξανδρούπολη τις κοινές
γεωτρήσεις EXXONTotal ανοιχτά

της Κρήτης και τις δροστη
ριότητες της Energean Επίσης

για σενάρια που αφορούν την
ανάπτυξη αιολικών ηλιακών και
άλλων ανανεώσιμων πηγών όπου
η Ελλάδη διαθέτει τόσα πολλά
δυναμικά και όπου υπάρχει μεγάλη

αμερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία προσφέροντας
μεγάλες δυνατότητες
S1D.I22952081
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Παράταση ενός έτους
στον εξωδικαστικό
Η κυ βέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης στον μηχανισμό και χρεών του 2018
Για έναν χρόνο, και συγκεκριμένα έως
τις 31/12/2019 (αντι' για ης 31/12/2018 που
αρχικά έληγε), παρατείνεται η ισχύς του

εξωδικαστικού μηχανισμού (νόμος

απλοποίησης των διαδικασιών, ωστόσο

Παγώνει
ο φόρος
υπεραξίας
ακινήτων

4469/2017). Η σχετική τροπολογία έχει
ήδη αποσταλεί στη Βουλη και αναμένεται
να ενσωματωθεί σε νομοσχέδιο και να ψηφιστεί
έως τις 20 Δεκεμβρίου. Μαζί με mv παράταση
και πακέτο βελτιώσεων, στην κατεύθυνση
έρχεται

αυτές θα έχουν προσδιοριστεί έως το τέλος
του μήνα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι n

κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο

να εντάξει στον εξωδικαστικό, μετά mv

παράταση του, και τα «κόκκινα» χρέη προς
τράπεζες. Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία των
επιχειρήσεων, των ελεύθερων επαγγελματιών και
των αγροτών που δημιουργήθηκαν εντός του 201 8.

Το πλαίσιο, με βάση το οποίο θα ενταχθούν τα
χρέη του 201 8, αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης
με τους θεσμούς και όταν τελεσφορήσει
θα ακολουθήσει και νέα τροπολογιά. Το θέμα των
σηζητήσεων περί παράτασης του εξωδικαστικού
είχε αποκαλύψει n «Ν» στο φύλλο της 30ής
στο οποίο κατέγροφε τα σενάρια που
Νοεμβρίου,

εξετάζονται, με βάση πληροφορίες από τραπεζικές
πηγές. σελ. 4-5
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Εκλογικό διακυ βευμα η φορολογική
Θέμα υπφφορολόγησης έθεσε ο Ευ Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη Υψηλοί τόνοι από τη ΝΑ για ης συνθήκες

Η

φορολογική πολιτική
θα είναι ένα από
τα φλέγοντα θέματα
της επερχόμενης προεκλογικής
περιόδου κάτι που
απολύτως σαφές και
από τις δηλώσεις κορυφαίων
πολιτικών παραγόντων κατά
τη διάρκεια των τελευταίων

Το πρόγραμμα
του ΟΔΔΗΧ
Όπως προκύπτει και από ης
διευκρινίσεις του υπουργού
Οικονομικών κατά τη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε στη Νέα

κατέστη

Υόρκη εντός των επόμενων
ημερών ο Οργανισμός Διαχείρισης
Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ θα

ωρών

παρουσίασα το πρόγραμμα του για
το 201 9 και σε αυτό θα

Του Θάνου Τσίρου
ttsirosflJnaftemporiki.gr

no
Λίγες

sä

αποκαλύπτεται πρώτον ο στόχος

άντλησης κεφαλαίων από τις
αγορές κατα τη διάρκεια της

ώρες πριν εμφανιστεί
βήμα της Βουλής ο

επόμενης χρονιάς και δεύτερον ο

αρχηγός

της αξιωματικής
Κυριάκος Μητσοτάκης
για να παρουσιάσει τον

αποπληρωμή των ακριβών
οφειλών προς το Δ NT και την ΕΚΤ

κατάλογο

Υπενθυμίζεται ότι το χρέος προς το
ΔΝΤ έπεσε οριακά κάτω από τα 1 0

των 29 νέων φόρων που

Ευκλείδης

δίκαιοι

επιβλήθηκαν

πρόσθετου δημοσιονομικού
χώρου αυτό το ζήτημα
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί
Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών
για τα επόμενα 3-4 χρόνια
θα έθετα ως προσωπικό στό
χο ένα νέο φορολογικό σύστημα
το οποίο θα ήταν πολύ πιο
απλό σταθερό και δίκαιο ανέφερε

χαρακτηριστικά ο κ

Τσακαλώτος

Η αντιπαράθεση κυβέρνησης

αντιπολίτευσης για τους
φόρους αναμένεται να συνεχιστεί
καθ όλη τη διάρκεια του
201 9 και θα ενταθεί όσο θα πλησιάζει
η ημέρα των εκλογών Η
κυβέρνηση θα προβάλει τον δικό
της σχεδιασμό σχετική αναφορά
έκανε και ο κ Τσακαλώτος
στη Νέα Υόρκη υπενθυμίζοντας
την εξαγγελία του πρωθυπουργού
για μείωση του ΦΠΆ
μετά το 2021 αλλά και για μείωση
του φόρου των επιχειρήσεων
ο οποίος έχει ήδη ψηφιστεί
και η Νέα Δημοκρατία θα
αντιπαραβάλλει τις δικές της
προτάσεις μεταξύ άλλων και
για τη μείωση των συντελεστών
φορολόγησης των φυσικών και
νομικών προσώπων Μάλιστα
όσο θα πραχωρούν οι μήνες μέσα
στο 2019 η αντιπαράθεση
θα γίνεται εντονότερη καθώς
αμέσως μετά ης εκλογές θα πρέπει
να οριστικοποιηθεί η
με τους θεσμούς
διαπραγμάτευση

Wyf

προγραμματισμός για την πρόωρη

αντιπολίτευσης

επιβλήθηκαν κατά τη θητεία
της σημερινής κυβέρνησης ο
υπουργός Οικονομικών
Τσακαλώτος από τη
Νέα Υόρκη όπου βρέθηκε για
να συμμετάσχει στις εργασίες
του συνεδρίου της Capital Link
παραδέχτηκε ότι δεν είναι
όλοι οι φόροι που
κατά τη διάρκεια της
κρίσης τονίζοντας ότι σταδιακά
και με δεδομένη τη δημιουργία

3^Β
ÉÊ

Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών για τα επόμενα
3-4 χρόνια θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό
σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό σταθερό και δίκαιο
ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος μιλώντας στο συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη

δια ευρώ μετά τις τελευταίες
πληρωμές φτάνει να τοκίζεται
ακόμη και με 4,9 δηλαδή
περισσότερο και από το τρέχον
επίπεδο του 1 θετούς ομολόγου
Όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις

πρόωρες αποπληρωμές ο κ
Τσακαλώτος απάντησε ότι θα

υπάρξουν άμεσα εξελίξεις και ότι
στο πρόγραμμα του ΟΔΔΗΧ θα

περιλαμβάνεται και το σχέδιο για
την αποπληρωμή των δανείων που

Αναμονή για ν Κατσέλη
Μικρή πίστωση χρόνου γισ να ανακοινώσει το νέο
προστασίας της πρώτης κατοικίας από τον
το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή με την αλλαγή
του χρόνου ζήτησε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικο
νομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος Η κυβέρνηση υποστήριξε
αναζητά την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της
λαϊκής κατοικίας και της αποκάλυψης των στρατηγικών
κακοπληρωτών μια ισορροπία η οποία απαιτεί ακόμη λίγη
δουλειά για να βρεθεί όπως ανέφερε χαρακτηριστικά
Ο υπουργός Οικονομικών παραδέχτηκε ότι δέχτηκε πολλές
ερωτήσεις από την πλευ ρά των επενδυτών για το θέμα
της διευθέτησης των κόκκινων δανείων ενώ προανήγγειλε
κινήσεις όσον άφορο το θέμα της πρόωρης αποπληρωμής
ακριβού τμήματος του ελληνικού χρέους όπως
είναι οι οφειλές προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αλλά
και την Ευ ρω αϊ κή Κεντρική Τράπεζα με αξιοποίηση του
αποθεματικού ασφαλείας
▼

καθεστώς

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρέθηκε στο συνέδριο της Capital

Επί τάπητος τέθηκαν

πλειστηριασμό

1 1

όσον αφορά το φορολογικό πακέτο
του 2020 Σε αυτό υπάρχει
η μεγάλη εκκρεμότητα με
τη μείωση του αφορολογήτου
αλλά και την ενεργοποίηση των
αντίμετρων που προβλέπονται
μεταξύ άλλων της μείωσης του
βασικού σηντελεστή της φορολογικής
κλίμακας αλλά και τη
μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης
Ο κ Τσακαλώτος ξεκαθάρισε
από τη Νέα Υόρκη ότι ο
προσωπικός του στόχος είναι
η μείωση του φόρου εισοδήματος
φυσικών προσώπων παρά
του φόρου επί των κερδών

των επιχειρήσεων η μείωση
του οποίου έχει ήδη δρομολογηθεί
μετά την ψήφιση της σχετικής
τροπολογίας Όμως ο αγώνας
κατά της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής όπως και σ
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες δεν
τελειώνει ποτέ Είναι μια μάχη
πολλές φορές άνιση γιατι οι
μεγάλες

εταιρείες και οι τράπεζες
έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς
δικηγόρους και λογιστές
για να αντιμετωπίσουν
οποιαδήποτε

ρυθμιστική

πρωτοβουλία

μιας κυβέρνησης
IS1D I 22955891

Διαβεβαίωση
ιδιωτικοποιήσεων
Με δεδομένες τις δηλώσεις
Κοστέλο περί προώθησης των

μεταρρυθμίσεων μεταξύ των
οποίων και των

απαφαηκοηοιήσεων ο κ
Τσακαλώτος αφού επιβεβαίωσε ότι
προγραμματίζεται νέα αποστολή
των θεσμών στην Αθήνα προς το

τέλος Ιανουαρίου αναφέρθηκε
εκτενώς στο θέμα των
ιδιωτικοποιήσεων Ειδικότερο είπε
πως θα ολοκληρωθούν αυτές που
είναι στο προγρομμα του ΤΑΙΠΕΔ
ενώ ανέφερε ότι το υπερταμείο
έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας
των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δημοσίου όπου δεν είναι
υποχρεωμένο να κάνει
ιδιωτικοποιήσεις αλλά μπορεί να
προχωρήσει με άλλους τρόπους για
να αυξήσει την αξία τους
Διαβεβαίωσε επίσης για την

επένδυση του Ελληνικού ότι

σύντομα θα βγει η προκήρυξη
αφού το τελευταίο εμπόδιο ήταν η
άδεια για το καζίνο Τέλος
προανήγγειλε την άμεση αύξηση
του κονδυλίου για το επίδομα
πετρελαίου θέρμανσης εξηγώντας
ότι έχει ήδη βρεθεί ο

δημοσιονομικός χώρος

▼ Τα θέματα των ελληνικών
τραπεζών και ο χρόνος των
εκλογών ήταν τα βασικά ζητήματα

που απασχόλησαν το ετήσιο

συνέδριο της Capital Link
που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη

Λίγες ημέρες νωρίτερα οι
τράπεζες συμμετείχαν
σε συνέδριο της Goldman Sachs
στο Λονδίνο είδαν ξένους
θεσμικούς επενδυτές και
τους σχεδιασμούς τους
για την επόμενη χρονιά
Σύμφωνα με τους σχεδιασμούς
αυτούς η Πειροιώς σκοπεύει
να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019
και επιπλέον εργαλεία το
2020 Η Eurobank ανέφερε ότι
προχωράει στην εφαρμογή του
σχεδίου επιθετικής μείωσης
των NPEs η Alpha Bank εξετάζει
το μοντέλο της Eurobank
προκειμένου να διαγροψει τον
κίνδυνο αραίωσης dilution
ενώ η Εθνική αναφέρθηκε στην
έκδοση ομολόγων Tier-2 που
θα πραγματοποιήσει προκει
μένου να συμμορφωθεί με τις
απαιτήσεις του πυλώνα 2 P2G
Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος
βρέθηκε και το σχέδιο
της ΤτΕ για τα κόκκινα δά¬
ελληνικές

ανέλυσαν

νεια με τις ελληνικές τράπεζες
να συνομολογούν πως το σχέδιο
αυτό βρίσκεται ακόμη σε
αρκετά πρώιμο στάδιο Οι
τράπεζες αναφέρθηκαν
και σης ενστάσεις του SSM
σε ό,τι άφορο το σχέδιο αυτό
Τα κόκκινα δάνεια αποτέλεσαν
και το βασικό θέμα του
ελληνικές

συνεδρίου

του Capital Link αφού
η επίλυση αυτού του βασικού
ζητήματος θα οδηγήσει με τον
έναν ή τον άλλο τροπο τις τρα
πεζες να καταφέρουν να
εκ νέου την
χρηματοδοτήσουν

ελληνική

οικονομία και δι

αυτού

του τροπου να ενισχύσουν
και την πραγματική τους
κερδοφορία

Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης
ο Julien Petit διευθύνων σύμβουλος
της Goldman Sachs σε
ειδικό πάνελ αναφέρθηκε στη
σημαντική πρόοδο που
τα ελληνικά πιστωτικά
ιδρύματα σε όλες τις προ
που
κλήθηκαν να
κλήσεις
Παρ όλα αυτά
ο κ Petit αναφέρθηκε στην πολύ
σημείωσαν

αντιμετωπίσουν

χαμηλή κεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών που
αποτελεί ποσοστό της αξίας με
την οποία οι τράπεζες ανακε
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Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Τετάρτη

Νέα ετήσια
αναβολή
του φόρου
υπεραξίας

ΠΟλίΉΚή
στην οικονομία

Στις μεταβιβάσεις
ακίνητης περιουσίας
για ένα ακόμη

Αναστέλλεται
έτος μέχρι την 31η

Δεκεμβρίου 2019 η επιβολή
φόρου 15 επί της υπεραξίας
που προκύπτει από m μεταβίβαση
ακίνητης περιουσίας
με επαχθή αιτία συμφωνά
με νομοθετική ρύθμιση που
περιελήφθη σε τροπολογιά
του υπουργείου Οικονομικών
επί του νομοσχεδίου για την
Κατάργηση των διατάξεων
περί μείωσης των συντάξεων

συγκεκριμένης

του 2014 αλλά λόγω του πλη
θους των γραφειοκρατικών
προβλημάτων και των
εμποδίων που προ
ανυπέρβλητων

κλήθηκαν ξαφνικά στις

μεταβιβάσεις

ακινήτων και στην
ομαλή λειτουργιά της αγορος
αποφασίστηκε να ανασταλεί
μέχρι το τέλος του 2016 με
το άρθρο 90 του ν 4316/2014
Ακολούθησαν άλλες δύο
μία μέχρι το τέλος του
2017 με το άρθρο 99 του ν
4446/2016 και μία μέχρι το
τέλος του 2018 με το άρθρο
57 του 4509/2017
Όπως αναφέρεται στην
έκθεση της ρύθμισης
που κατατέθηκε χθες στη
Βουλη η τέταρτη κατά σειρο
αναστολή αποφοσίστηκε για
λόγους ενίσχυσης της αγοράς
ακινήτων σε μια κρίσιμη
για την ανάκαμψη της

Link και το σχέδιο της ΤτΕ για τα κόκκινα δάνεια

τα κόκκινα δάνεια

αναστολές

φαλαιοποιήθηκαν το 2015
όπως δήλωσε χαρακτηριστικά
Ο ίδιος επεσήμανε την ανάγκη
να δοθούν όσο περισσότερα
μέσα γίνονται στις ελληνικές
τράπεζες για να αντιμετωπίσουν
αποτελεσματικά τα NPEs
και να προχωρήσουν στην επόμενη
μέρα

Σημαντικές ευκαιρίες διέγνωσε
σ κ Χρήστος Μεγάλου
σύμβουλος της Τρα
πεζας Πειραιώς κατά την
του προγράμματος
οικονομικής προσαρμογής που
διευθύνων

ολοκλήρωση

δημιουργεί σημαντικές

ευκαιρίες

αλλά και προκλησεις
για m χώρα Ο ίδιος τόνισε την
ανάγκη για βελτίωση της
εμπιστοσύνης αλλά και
της διατήρησης της θετικής
δυναμικής των διαρθρωτικών
αλλαγών που θα επιτρέψουν
να δημιουργηθεί ένα νέο μοντέλο
διεθνούς

ανάπτυξης
Ο

κ Νικόλαος Καραμούζης

πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών και πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου
της Eurobank επεσήμανε πως
οι συνθήκες ρευστότητας
συνεχώς με τις τέσσερις
συστημικές τράπεζες να
βελτιώνονται

μετασχηματίζουν γρήγορα τα
επιχειρηματικά και λειτουργικά
μοντέλα τους
Ο διευθύνων σύμβουλος της
ETE Παύλος Μυλωνάς σημείωσε
πως οι τράπεζες προχω
ραϋν στη μείωση των NPEs
τα κεφαλαία τους και
ενισχύοντας τα αποθέματα
καθώς βλέπουν να
αυξάνεται η ζήτηση για εταιρικά
δάνεια και μέσα από αυτή
τη διαδικασία σι τράπεζες
ευεληιστοϋν να ενισχύσουν την
κερδοφορία τους
Ο Martin Czurda επικεφαλης
του ΤΧΣ είπε πως η βελτίωση
των NPLs που συνοδεύεται από
τις καλύτερες προοπτικές για
την εθνική οικονομία θα
τελικώς την ανταγωνιστικότητα
των ελληνικών

αιτιολογική

διατηρώντας

ρευστότητας

περίοδο

οικονομίας
Σημειώνεται ότι η

ακινήτων εξ επαχθούς
αιτίας δεν θα ίσχυε σε
όλες τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων
καθώς προβλέπονταν
απαλλαγές
α Για όσους είχαν διακρατή
σει τα ακίνητα που πωλούσαν
για 5 τουλάχιστον έτη από τη
σηγμή που τα απέκτησαν Για
τους φορολογουμένους αυτούς
n υπεραξία θα ήταν αφο
ρολόγπτπ μέχρι του πόσου
των 25.000 ευρώ
β Για όσους μεταβιβάζουν
ακίνητα τα οποία έχουν στην
κατοχή τους πριν από το 1 995

βοηθήσουν

τραπεζών

Τέλος ο κ Πάνος Παπάζογλου

διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ
Ελλάδος έδωσε βάρος στην
υιοθέτηση ενός εφαρμόσιμου
σχεδίου για την αντιμετώπιση
των NPEs των ελληνικών
το οποίο θα έχει την
πληρη υποστήριξη της ΕΚΓ και
του SSM
τραπεζών

SID 12295601

φορολόγηση

με 1 5 της υπεραξίας
που προκύπτει από τις μεταβιβάσεις

I

1SID:12295745

2 Δεκεμβρίου 201 8

Παρατείνεται
Υιαένανχρόνο
ο εξωδικασπκός
Με τροπολογία που προωθείται στη Βουλή
δικασία υπαγωγής στον

Του Σταμάτη Ζησίμου
2stam@naftemporikl.gr

μηχανισμό

περισσότερες από 59.000

επιχειρήσεις ελεύθεροι
και αγρότες
Με την κατά ένα έτος παράταση
σύμφωνα με τους ίδιους
κύκλους είναι σύμφωνοι και οι
θεσμοί οι οποίοι με βάση τα
αποτελέσματα που
έχουν παρουσιαστεί από την ελ
επαγγελματίες

έναν χρονο και συγκεκριμένα
έωςπς 31/12/2019
αντί για τις 31/1 2/201 8 που
αρχικά έληγε παρατείνεται η
ισχύς του εξωδικαστικού

Για

μηχανισμού

Πρόκειται για την τέταρτη
κατά σειρά αναστολή της
φορολόγησης Η
αρχική διάταξη για την επιβολή
φόρου υπεροξίας στις
πωλήσεις ακινήτων νομοθετήθηκε
το 201 3 με σκοπό να
ισχύσει από την Ιη-1-2014
επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί
μέσα στο πρώτο τετράμηνο

1

νόμος 4469/201 7 Η
σχετική τροπολογία έχει ήδη
αποσταλεί στη Βουλή και
να ενσωματωθεί σε
και να ψηφιστεί έως πς
20 Δεκεμβρίου Μαζί με την
έρχεται και πακέτο βελ
πώσεων σπιν κατεύθυνση απλσ
ποίησης των διαδικασιών ωστόσο
αυτές θα έχουν προσδιοριστεί
έως το τέλος του μήνα
Πληροφορίες αναφέρουν όπ
n κυβέρνηση εξετάζει σοβαρά
το ενδεχόμενο να εντάξει στον
εξωδικαστικό μετά την παράταση
του και τα κόκκινα χρέη
προς τράπεζες Δημόσιο και
ασφαλιστικά ταμεία των

τελευταία

αναμένεται

ληνική πλευρά κρίνουν ότι με
συγκεκριμένο πλαίσιο σε
με τις επιπλέον
που αναμένονται
υπάρχει π δυνατότητα και
των κόκκινων δανείων
αλλά και της αποπληρωμής χρο
ών προς το Δημόσιο και τα ασφο
συνδυασμό

παρεμβάσεις

μείωσης

λιστικά ταμεία εκτιμώντας ότι θα
πρέπει να δοθεί επιπλέον χρόνος
στην ισχύ του νόμου

νομοσχέδιο

παράταση

επιχειρήσεων

των ελευθέρων
και των αγροτών που
δημιουργήθηκαν εντός του 20l8
Το πλαίσιο με βάση το οποίο
θα ενταχθούν τα χρέη του 201 8

επαγγελματιών

αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης
με τους θεσμούς και
όταν τελεσφορήσει θα ακολουθήσει
και νέα τραπολογιά
Το θέμα των συζητήσεων περί
παράτασης του εξωδικαστικού
είχε αποκαλύψει π Ν στο
φύλλο της 30ής Νοεμβρίου στο
οποίο κατέγραψε τα σενάρια
που εξετάζονται με βάση
από τραπεζικές πηγές
πληροφορίες

Η παράταση σύμφωνα με

κύκλους του οικονομικού

επιτελείου

κρίθηκε επιβεβλημένη
καθώς λίγους μήνες πριν
και συγκεκριμένα από τον

Επιταχύνεται νς τελευταίες

Απολογισμός
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
39

Π S εκκίνησαν

τη διαδικασία

92S4

πέρασαν

επιτυχώς τπν επιλεξιμότητα

2.035 αιτήσεις
υποβλήθηκαν 536 σε
διμερή διαπραγμάτευση
και 1.531 σε διαπραγμάτευση

με πολλαπλούς πιστωτές

934 βεβαίωση πληρότητας
και 514 έναρξη

διαπραγμάτευσης
με πολλαπλούς πιστωτές
Π 5 ολοκληρώθηκαν

επιτυχώς και ρύθμισαν

τα χρέη τους

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
18.571 εκκίνησαν
τη διαδικασία

11.481 πέρασαν
επιτυχώς την επιλεξιμότητα

3257 αιτήσεις υποβλήθηκαν
• 489 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

532 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς προς ΚΕΑ0

ΑΓΡΟΤΕΣ

Σεπτέμβριο

άρχισε n πληρης
της ηλεκτρονικής
κάτι που έχει ως
την επιτάχυνση των

λειτουργιά

πλατφόρμας
αποτέλεσμα

διαδικασιών

Ενδεικτικά θα πρέπει να
ότι έως τα τέλη του
2018 είχαν ολοκληρώσει
επιτυχώς τη διαδικασία
οφειλών μόνο 280
επιχειρήσεις όλων των κατηγοριών
ενώ έως αυτή τη στιγμή οι
υποθέσεις που έχουν διευθε
τηθει ξεπερνούν τις 1 Τ 04 Μέχρι
σήμερα έχουν ξεκινήσει τη δια¬

αναφερθεί

Αυγούστου

1.371 εκκίνησαν
τη διαδικασία

975

πέρασαν επιτυχώς

την επιλεξιμότητα

273 αιτήσεις υποβλήθηκαν
77 αιτήσες ολοκληρώθηκαν
επιτυχώς προς ΑΑΔΕ

• 59 αιτήσεις ολοκληρώθηκαν

διευθέτησης

επιτυχώς προς ΚΕΑ0

Σύνολο επιτυχώς
ολοκληρωμένων αιτήσεων
ΑΑΔΕ ΚΕΑ0 και
πρώην ΑΤΕ

115

εβδομάδες

Αθροιστικά μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου
είχαν ξεκινήσει τη διαδικασία
ετοιμασίας της αίτησης
59.077 επιχειρήσεις ελεύθεροι
επαγγελματίες και αγροτες και
είχαν υποβληθεί 5.565 αιτήσεις
από επιχειρήσεις ελεύθερους
επαγγελματίες και αγρότες
Στο διάστημα αυτό ολοκλήρωσαν
επιτυχώς τη διαδικασία
και ρύθμισαν τα χρέη τους με
ευνοϊκό τρόπο 1.104 επιχειρήσεις
ελεύθεροι επαγγελματίες
και αγροτες δηλαδή περίπου 1
στους 5 οφειλέτες που υπέβαλαν
αίτηση στον εξωδικαστικό
μηχανισμό ενώ οι υπόλοιποι
βρίσκονται σε διάφορα στάδια
της διαδικασίας πχ διαπραγμάτευση
με τους πιστωτές
Συνοπτικά τα αποτελέσματα
στις εβδομάδες που λειτουργεί
n πλατφόρμα για κάθε είδος
οφειλέτη έχουν ως εξής
Επιχειρήσεις 70 εβδομάδες
λειτουργίας Στην πλατφόρμα
υποβλήθηκαν 2.035 αιτήσεις
και εξ αυτών ήδη 115 επιχειρήσεις
έχουν πλέον ρυθμίσει
τα χρέη τους προς ΑΑΔΕ ΕΦΚΑ
τροπεζες και πραμηθευτές
Ελεύθεροι επαγγελματίες 44
εβδομάδας λειτουργίας Στην
πλατφόρμα υποβληθηκαν 3.257
αιτήσεις και εξ αυτών 874 ελεύθεροι
επαγγελματίες έχουν πλέον
ρυθμίσει τις οφειλές τους
προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ
Αγρότες 23 εβδομάδες
λειτουργίας

Στην πλατφόρμα
273 αιτήσεις με σκοπό
τη ρύθμιση των χρεών προς
ΑΑΔΕ ΕΦΚΑ ΟΓΑ και PQH
πρώην ΑΤΕ κ.λη τροπεζες υπό
εκκαθάριση και εξ αυτών ήδη
115 αγρότες έχουν πλέον ρυθμίσει
τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ

υποβλήθηκαν

και ΕΦΚΑ και PQH
S1D.122952491
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ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Έρχονται οι 120 δόσεις
και λύση για
τον Νόμο Κατσέλη
Παράταση ενός έτους στην ισχύ
του εξωδικαστικού μηχανισμού αναμένεται
να δώσει η κυβέρνηση

£f
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I

I

ΔΥΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΛΥΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Έρχονται 120 δόσεις και Νόμος Κατσέλη
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ
2§

Δύο στοιχήματα που

αφορούν

χα πολύ σημαντικά ζητήματα

του Νόμου Κατσέλη αλλά και των
120 δόσεων καλείται να κερδίσει η
κυβέρνηση και μάλιστα μέσα στις
ημέρες σύμφωνα με
επόμενες

πληροφορίες

Τα νέα όρια του νόμου
Σε σχέση με το τι μέλλει γενέσθαι
με τον Νόμο Κατσέλη εξετάζεται η
εξάμηνη παράταση του νόμου λήγει
στις 31.12.2018 μέχρι να
ένα άλλο πλαίσιο ή να γίνει
αντικατάσταση του παρόντος νόμου
με νέο Από το βήμα του συνεδρίου
Capital Link που διεξάγεται
στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε
καταρτιστεί

πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες
πολιτικές και σύντομα θα είναι

έτοιμες οι ανακοινώσεις Θέλουμε
μία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία
της λαϊκής κατοικίας χωρίς
όμως να προστατεύονται οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές Η ισορροπία
αυτή είναι δύσκολη γι αυτό χρειάζεται
ακόμη λίγη δουλειά σημείωσε
Την ίδια ώρα η κυβέρνηση εξετάζει
το ενδεχόμενο της παράτασης
της ισχύος του Νόμου Κατσέλη με
μειωμένα όρια Υπενθυμίζεται ότι
σήμερα μπορεί κάποιος να κάνει
υπαγωγής στον Νόμο Κατσέλη
εφόσον η εμπορική αξία της κύριας
κατοικίας δεν υπερβαίνει τις
1 80.000 ευρώ για έναν ενήλικο ποσό
που προσαυξάνεται ανάλογα με
την οικογενειακή κατάσταση του
και φτάνει τις 280.000 για
ζευγάρι με τρία τέκνα και το ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη
δεν υπερβαίνει τις εύλογες δαπά¬
αίτηση

οφειλέτη

νες διαβίωσης προσαυξημένες κατά
70 δηλαδή κυμαίνεται μεταξύ
13.906 ευρώ και 40.800 ευρώ ανάλογα
με την οικογενειακή κατάσταση
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τράπεζες
προτείνουν τις 100.000 ευρώ
ως όριο εμπορικής αξίας για την
προστασία της πρώτης κατοικίας
κάτι το οποίο δεν γίνεται αποδεκτό
από την κυβέρνηση η οποία θα
μια μικρή μείωση των ορίων
της τάξης των 30.000 ευρώ
δεχόταν

Η

λύση α λα Εστία

Από εκεί και πέρα σύμφωνα με
πληροφορίες ήδη εξετάζονται διάφορα
σχέδια μεταξύ των οποίων το
πρόγραμμα Εστία που εφαρμόζεται
στην Κύπρο και το οποίο προβλέπει
την καταβολή από το κράτος
του 1/3 της μηνιαίας δόσης των
δανείων των πιο αδύναμων
οικονομικά νοικοκυριών Εάν
στεγαστικών

V

Παράταση ενός έτους νητου και εκείνης που ειχε οταν
Η ρύθμιση που προτείνεται
στην ισχύ του
στον δανειολήπτη προβλέπει
εξωδικαστικού
εύλογο επιτόκιο και τοκοχρεολυτική
μηνιαία δόση για την αποπληρωμή
μηχανισμού αναμένεται
του δανείου η οποία
να δώσει η κυβέρνηση
κατά τα 2/3 από τον
σύμφωνα με
και επιδοτείται κατά το 1/3
από το κράτος
πληροφορίες καθότι η
διάρκεια ένταξης σε
Έρχονται οι 120 ôôoeis
αυτόν λήγει στις
Αναφορικά με τις 120 δόσεις ο
31.12.2018
στόχος της κυβέρνησης είναι με τη
αγοράστηκε

καταβάλλεται

δανειολήπτη

εφαρμοστεί και στην Ελλάδα το
πρόγραμμα τα βασικά
κριτήρια συμμετοχής των δανειοληπτών
θα είναι η αξία του ακινήτου
και το διαθέσιμο εισόδημα ενώ
κουρεύεται σημαντικό μέρος του
κόκκινου δανείου με βάση τη διαφορά
της σημερινής αξίας του ακί¬
συγκεκριμένο

νέα ρύθμιση να καλυφθούν όσοι δεν
κατάφεραν να μπουν στον εξωδικα
στικό συμβιβασμό Σε αυτή την
θα δοθεί έμφαση στους
τους συνταξιούχους και
στις βιώσιμες επιχειρήσεις που δεν
πληρούσαν την προϋπόθεση του
για τουλάχιστον μία
κερδοφόρα χρήση
Οι επιτελείς των υπουργείων προ
κατηγορία

μισθωτούς

εξωδικαστικού

σανατολίζονται σε χαμηλή ελάχιστη

μηνιαία δόση έως 50 ευρώ Οι
θα έχουν μόνο μία φορά

οφειλέτες

δικαίωμα

υπαγωγής ενώ η συνολική
ρύθμιση αναμένεται να είναι πιο
και απλούστερη σε σχέση
με παλαιότερες με σκοπό να
περισσότερα έσοδα
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως
η ρύθμιση θα αφορά μόνο όσες και
όσους έκλεισαν βιβλία και μπλο
κάκια και έχουν από παλιά οφειλές
στα ασφαλιστικά ταμεία και στην
Αναφορικά με τις οφειλές θα
αφορά αυτές που έχουν δημιουργηθεί
στην εφορία ή στα ταμεία μέχρι
και τον Δεκέμβριο του 2017 και θα
μπορέσει να ξεκινήσει στις αρχές
του επόμενου έτους και να έχει διάρκεια
ένταξης εντός του 2019
διευρυμένη

εισρεύσουν

εφορία

Προϋπόθεση για υπαγωγή
Παράλληλα στη ρύθμιση θα
ξεκάθαρα ότι βασική
για την υπαγωγή των
σ αυτήν θα είναι η εξόφληση
ή η ρύθμιση των τρεχουσών
οφειλών δηλαδή των τρεχουσών
εισφορών του φετινού
ΕΝΦΙΑ ή του φόρου εισοδήματος
για το 2018 χρήση 2017 και του
ΦΠΑ
Βάσει των όσων έχουν τεθεί έως
σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
ο αριθμός των δόσεων
θα είναι συνδεδεμένος με το ύφος
της οφειλής αλλά και με αυστηρά
και περιουσιακά κριτήρια
βάσει των οποίων θα οριστικοποιείται
η ένταξη των οφειλετών
Το κούρεμα των προσαυξήσεων
θα είναι έως της τάξης του 85
ενώ
η ελληνική πλευρά στοχεύει στο
υπό προϋποθέσεις κούρεμα της
αρχικής οφειλής
προβλέπεται

προϋπόθεση

οφειλετών

Αιτήσεις υπαγωγής στον εξωδικαστικό
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019
Παράταση evôs érous στην ισχύ του εξωδικαστικού
μηχανισμού αναμένεται να δώσει η κυβέρνηση σύμφωνα
με πληροφορίε καθότι η διάρκεια ένταξε σε αυτόν
λήγει Otis 31 12.2018 Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι
για υπαγωγή στη διαδικασία μπορεί να υποβάλει
κάθε φυσικό πρόσωπο που μπορεί να υπαχθεί σε πτώχευση
ατομική επιχείρηση και κάθε νομικό πρόσωπο
που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα
εάν έχει
επιχείρηση οποιουδήποτε μεγέθο
κατοικία στην Ελλάδα
Μια επιχείρηση μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό

χρηματοδοτικό φορέα από δάνειο
ή πίστωση σε καθυστέρηση τουλάχιστον 90 ημερών
ή οφειλή που ρυθμίστηκε μετά την 1 η Ιουλίου 201 6
ή είχε ληξιπρόθεσμε οφειλέΒ npos τη Φορολογική
Διοίκηση ή Φορέα Koivcovims Ασφάλισα Φ ΚΑ
ή άλλο ΝΠΔΔ περιλαμβανομένων των Οργανισμών
Toniwis Αυτοδιοίκηση
ή είχε βεβαιωθεί η μη πληρωμή επιταγών εκδόσε
cbs του λόγω μη επαρκού υπολοίπου
ή είχαν εκδοθεί διαταγέε πληρωμήε

μηχανισμό εφόσον
Αφενό5 κατά την 31 Δεκεμβρίου 201 6
είχε οφειλή όχι ληξιπρόθεσμη απαραίτητα npos

eis ßäposrau
Αφετέρου οι συνολικέ5 npos ρύθμιση οφειλέε ms είναι
μεγαλύτερε των 20.000 ευρώ

αίτηση

φορολογική

ή δικαστικέ5 αποφάσεΐ5 λόγω ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων

ασφαλιστικών

εισοδηματικά
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κυβέρνηση τραπεζίτες
επιχειρηματίες στη Ν Υόρκη
έξοδο στις αγορές με την έκδοση στις
2019 πενταετούς ομολόγου που θα επιτρέψει

στόχο την
Μεαρχές
του

και πρόωρη συμφέρουσα για την Ελλάδα μερική
αποπληρωμή δανείων του ΔΝΤ κορυφαίοι οικονομικοί
παράγοντες της χώρας συμμετέχουν στο 20ό Ετήσιο Φόρουμ
Invest in Greece του Capital Link που θα πραγματοποιηθεί
στο Metropolitan Club με θέμα Η Ελλάδα μετά
τα Μνημόνια
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι
ένας από τους κεντρικούς ομιλητές ενώ στο βήμα του
και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά
στελέχη εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών τραπεζίτες
από την Ελλάδα την Ευρώπη και τις ΗΠΑ υψηλόβαθμα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών
επιχειρηματικών Ομίλων
Στα πάνελ θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ΕΕΤ και της Eurobank Νίκος
Καραμούζης οι διευθύνοντες σύμβουλοι της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας
Παύλος Μυλωνάς ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
της Alpha Bank Αρτεμης Θεοδωρίδης υψηλόβαθμα στελέχη
διεθνών επενδυτικών τραπεζών και οίκων αξιολόγησης
όπως οι BNP Paribas Citi Nomura Goldman Sachs και
συνεδρίου

ελληνικών

Moody's
To πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Γιώργου Χουλιαράκη μέσω Διαδικτύου ομιλίες
της υπουργού Τουρισμού Ελενας Κουντουρά και του επικεφαλής
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ
Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις με τη συμμετοχή του
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Δημήτρη Τσάκωνα
των επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής
καιτης Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ΕΚΤ για
Οικονομικών

Οργανισμού

Επιτροπής

την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι
αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου ΔΝΤ στη χώρα μας Μπομπ Τράα
Η ελληνική πλευρά θα επιχειρήσει να πείσειτους αναλυτές
ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν το ελληνικό success
story είναι ζωντανό και η χώρα είναι έτοιμη να υποδεχθεί
σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις σε τράπεζες τουρισμό
ενέργεια ακίνητα παρά τις αμφιβολίες που καλλιεργούνται
και έχουν σχέση με την κρίση στην Ιταλία αλλά και
με την προεκλογική περίοδο στην Ελλάδα όπου ως είθισται
η παροχολογία περισσεύει
Σημειωτέον ότι η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον
πήχη των επενδύσεων καθώς ο κρατικός προϋπολογισμός
του 2019 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού
έναντι μόλις 0,8 φέτος
παγίου κεφαλαίου κατά 11,9
Για το θέμα της εξόδου στις αγορές και της πρόωρης
χρέους στο ΔΝΤ κυβερνητικές πηγές σημειώνουν
ότι το πρώτο βήμα θα γίνει με 2 δισ ευρώ που κανονικά
λήγουν στη διάρκεια του έτους και θα ακολουθήσει η
πρόωρη εξόφληση άλλων 3 δισ ευρώ που ωριμάζουν τη διετία
αποπληρωμής

2020-2021

Βραβείο στον Ευάγγελο Μυτιληναίο
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεμηθούν τα βραβεία
της Capital Link To 2018 Hellenic Capital Link Leadership
Award θα απονεμηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
του Ομίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος Ευάγγελο
Μυτιληναίο για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα
όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση
Την Τρίτη θα γιορταστεί η Ελληνική Ημέρα στο Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης όπου η ελληνική αντιπροσωπεία
εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που
στο φόρουμ θα χτυπήσουν το καμπανάκι της λήξης
της συνεδρίασης
μετείχαν
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Aύξηση 160% σηµειώνουν τα έσοδα του δηµοσίου από τους φόρους σε
βραχυχρόνιες µισθώσεις τύπου Airbnb

Κατακόρυφη αύξηση 160% σηµειώνουν τα έσοδα του δηµοσίου από τους φόρους σε βραχυχρόνιες
µισθώσεις τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Ειδικότερα, έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων, οι εγγραφές
έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, µε αύξηση
κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.
Mετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταµένες διασταυρώσεις
και ελέγχους προκειµένου να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προχωρούν σε βραχυχρόνιες
µισθώσεις στη σκιά της παραοικονοµίας ενώ επιχειρεί να συνάψει συµφωνίες παροχής στοιχείων µε τις
διάφορες πλατφόρµες.
Στοιχεία πρόσφατης µελέτης του ΚΕΠΕ πάντως υποδεικνύουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων, συνεχίζουν
να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και συνεχίζουν να προχωρούν σε βραχυχρόνιες µισθώσεις µακριά από τα
µάτια της εφορίας. Από την επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA, η οποία
καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, η µελέτη είχε
καταγράψει έκρηξη των βραχυχρόνιων µισθώσεων στην Ελλάδα δεδοµένου ότι από τα µόλις 132 ακίνητα
του 2010, µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής έστειλε προειδοποιητικά µηνύµατα στους φορολογούµενους, λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» καθώς πέραν των δειγµατοληπτικών ελέγχων, ο ελεγκτικός
µηχανισµός θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των οποίων
θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
Από το newsroom του economico.gr
Περισσότερα νέα , ρεπορτά ζ κα ι α να λύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
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Βράβευση του έλληνα επιχειρηµατία Ευάγγελου Μυτιληναίου, σε επενδυτικό
φόρουµ της Capital Link
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την
επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του
φόρουµ ήταν ο αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου
Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό
καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί
καλό νέο. Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο
και να αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα
µας θα πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης,
στην οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων
µεγάλων χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό,
ο οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να
δηµιουργήσει ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και
µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική
και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας,
τόνισε ότι πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως,
το ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
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δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να
ονειρευόµαστε ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη
και ευηµερούσα ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
ΣΣ: Φώτο από την βράβευση του κ. Μυτιληναίου. Από αριστερά: Βοηθός υφ. Εξ. Μάθιου Πάλµερ,
υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, Ντιν Μητρόπουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρέσβης Χάρης
Λαλάκος, πρόεδρος Capital Link Νίκος Μπορνόζης και Όλγα Μπορνόζη.
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Τσακαλώτος: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία και όχι
τους κακοπληρωτές - Τι είπε για το επίδοµα θέρµανσης
Nέα Υόρκη, Του Θανάση Κ. Τσίτσα
Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018 δήλωσε στο real.gr
ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασµού της κυβέρνησης. Ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης στο real.gr ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο
προστασίας που θα προστατεύει τη πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal Link
και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το βήµα
του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που
έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4
άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ.Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε οτι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα καινούριο
φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι και αλλιώς ο
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν τον φόρο
εισοδήµατος.. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει,
όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα
και πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µίας
κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα αναγκάστηκε να κάνει µία τόσο µεγάλη
δηµοσιονοµική προσαρµογή οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει σιγά
σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε.
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ»

.τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.gr αποκάλυψε ότι
“επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά
σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι λένε
για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι
κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον µήνα
περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά.
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Χθες, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.
Nτέκλαν Κοστέλο: «Προσοχή στη µείωση του κατώτατου µισθού»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κοµισιόν στο 20ο οικονοµικό επενδυτικό φόρουµ της Capital link
την Κοµισιόν στη Νέα Υόρκη, επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται σε
µία σειρά από κρίσιµα πεδία και έκανε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και
για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον
κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας
µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη.
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, αλλά θα µπορούσαν να
ήταν καλύτερα είπε αναφορικά µε την πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό. Παράλληλα εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους
επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Αφορούν
στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναµόρφωση της
πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουµε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ
σηµαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυµένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των παρεµβάσεων
στο χρέος. Πέρα από τα χρήµατα θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις αγορές και τους
επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθούκάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της συστήνουµε
να προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να µην διακυβεύσει την πρόοδο
που έχει γίνει.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος.
Βλέπουµε µείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να δούµε δύο
ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας από τους
πλειστηριασµούς, το πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από την πλευρά της
Επιτροπής είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι στοχευµένο και να µην
εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία απόδειξη της
υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα. Υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε το
νοµικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την µαζική
εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση να
προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου µίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε µέρος και ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Μπόµπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το πολιτικό σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά όσο και η
Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες µε πόρους που η Ελλάδα δεν
έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε γεγονότα, αντί
να διαµορφώνει το δικό της µέλλον. Αναφερόµενος στη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα τόνισε
πως το µεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να εξηγήσουµε το τι
συνέβαινε µε την οικονοµία», κατέληξε.
Πηγή: Real.gr
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Ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών Μάθιου Πάλµερ κεντρικός
οµιλητής στην τελετή βράβευσης του Ευάγγελου Μυτιληναίο, στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή, είπε ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.

Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο
“2018 Hellenic Capital Link Leadership Award”, ο Ευάγγελος Μυτιληναίο, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
της MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και επιφανών παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο επιφανής ελληνοαµερικανός
επιχειρηµατίας Ντίν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος
Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.

Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑΕλλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ».
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Ο κ. Πάλµερ σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται επίσης την
ανησυχία των ΗΠΑ ια τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Ωστόσο χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και οι ευκαιρίες
που θα ανοίξει.

Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.

«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν επίσης την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».

Scenarios involving the development of wind, solar, and other renewable sources, where Greece has so much
potential and where there’s a lot of American know-how and technology, offer great potential.
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.

Μίλησε επίσης και για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση
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την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις
επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
« Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές».
Το θέµα αυτό είπε πως θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την Πέµπτη
στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην Ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε
ωστόσο πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στο ρόλος των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ε.Ε., της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
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χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει την στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.

Σηµείωσε ακόµη ότι για τους ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε, τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει
Α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
Β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
Γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα», είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
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Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Νέο τροπάρι του Ευκλείδη
Σε προηγούµενες επαφές του µε ξένους διαχειριστές κεφαλαίων, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
δεν είχε ένα καλό… τροπάρι.
Μιλούσε για την αναµενόµενη -τότε- έγκριση του προϋπολογισµού του 2019 από τους Ευρωπαίους και για
το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει «µαξιλάρι» και δεν χρειάζεται λεφτά, ενώ οι επενδυτές περίµεναν κάτι πιο
χειροπιαστό για την έξοδο της Ελλάδας στην αγορά.
Τώρα, ο υπ. Οικονοµικών µεταβαίνει στην Νέα Υόρκη για το συνέδριο της Capital Link, γνωρίζοντας ότι το
2019 η Ελλάδα θα αντλήσει 7 δισ. από την αγορά οµολόγων, τα περισσότερα (3,5-4 δισ. ευρώ) µέσα στο α’
τρίµηνο του έτους.
Άρα, έχει κάτι συγκεκριµένο να πει στους fund managers και θα περιµένει τις δικές τους
αντιδράσεις.

https://olympia.gr/
Publication date: 11/12/2018 08:34
Alexa ranking (Greece): 402
https://olympia.gr/2018/12/11/%ce%b1%ce%bb%ce%ad%ce%be%ce%b7%cf%82-%...

Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Καστέλο σε Τσακαλώτο: Δεν θα υπάρξει ελάφρυνση του χρέους εάν δεν
εκπληρώσετε τις µεταµνηµονιακές σας δεσµεύσεις - Εφιστά την προσοχή και
στα Εργασιακά

Στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link στη Νέα Υόρκη και µπροστά σε ένα κοινό
επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει,
εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Και επίσης, το ίδιο
κοινό άκουσε τον κύριο Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις αλλαγές που
επαγγέλλεται για τα Εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της ελληνικής Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιµένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειµένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήµα» στις αγορές ότι η µεταµνηµονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ηµεροµηνία λήξεως, ως την επόµενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.
Το σύνθηµα Greece is back του Τσα κα λώτου

Με σύνθηµα «Greece is back» («η Ελλάδα επέστρεψε») ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, προσπάθησε να
διαλύσει τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της
χώρας, όπως και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης
από την Αθήνα- ο Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον
ασφαλής επενδυτικός προορισµός για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο κύριος Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη
«κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης
του Προγράµµατος από τους Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς
θεσµούς –αν και αρχικά επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς
«κοινωνική ενσωµάτωση» των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών
τάσεων.
Περισσότερα σε λέξεις
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα δάνεια»:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs)».
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Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπή των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικας στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόµο Κατσέλη για
προστασία της α’ κατοικίας από πλειστηριασµούς, ενώ ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και
των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις»
ανέφερε, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασµα.Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να
ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού
και να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων» και υπογράµµισε πως η
ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν
οι πρόσθετες παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019
(επιστροφή κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης
και ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF).
Η «σκιά » του ΔΝΤ

Καταπέλτης τόσο κατά των κυβερνήσεων στα χρόνια του Μνηµονίου -όπως τα έζησε ο ίδιος τουλάχιστον
στη χώρα µας- ήταν και ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα,
Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος οικονοµολόγος, µίλησε στο ίδιο συνέδριο και
κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και πως όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται
για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα.
Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον
ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
Οι α νά γκες δα νεισµού

Όλα αυτά έγιναν στην Νέα Υόρκη για τα «µάτια των αγορών» και των υποψηφίων Επνδυτών. Τον
σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, περιέγραψε ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας που ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
Από το newsroom του economico.gr
Περισσότερα νέα , ρεπορτά ζ κα ι α να λύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
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Πιτσιλής: Πυρετώδεις προετοιµασίες για την ηλεκτρονική τιµολόγηση
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Το υπουργείο Οικονοµικών θα υποχρεώσει τους επόµενους µήνες µια σειρά από επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις να συναλλάσσονται υποχρεωτικά µόνο µε ηλεκτρονικά τιµολόγια.
Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιµασία για την ηλεκτρονική
τιµολόγηση µε την οποία ουσιαστικά θα υπάρχει διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε τις φορολογικές
αρχές, ταυτόχρονα µε την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων.
Μιλώντας χθες στο πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου «Invest in Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη ο
επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε ότι η πιο σηµαντική µεταρρύθµιση για την οποία η Αρχή
εργάζεται εντατικά, είναι η ηλεκτρονική τιµολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις.
Σηµείωσε ότι η µεταρρύθµιση αυτή «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη φορολογική διοίκηση, αλλά θα
έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος συµµόρφωσης και θα εξασφαλίσει
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ένα πρώτο σχέδιο ηλεκτρονικών βιβλίων έχει αποσταλεί ήδη στους
εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα για τις παρατηρήσεις τους και ο στόχος µας είναι, µαζί µε τις άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες που εµπλέκονται σε αυτό το έργο, να έχουµε την ηλεκτρονική τιµολόγηση και τα
ηλεκτρονικά βιβλία έτοιµα να λειτουργήσουν µέσα στο 2019».
Σηµειώνεται ότι το µέτρο της διασύνδεσης των ταµειακών µηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών
φορολογικών µηχανισµών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών µε τις πληροφοριακές
υποδοµές της ΑΑΔΕ προβλέπεται µε το νόµο 4446/2016.
Στόχος του µέτρου είναι η διαβίβαση των δεδοµένων των εκδιδόµενων αποδείξεων λιανικών
συναλλαγών να πραγµατοποιείται αυτόµατα κατά την έκδοση των συγκεκριµένων φορολογικών στοιχείων,
ώστε να καταγράφονται και να αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ, σε πραγµατικό χρόνο, όλα τα δεδοµένα των
λιανικών πωλήσεων και των λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και ελευθέρων
επαγγελµατιών.
Σε πρώτη φάση στο στόχαστρο θα βρεθούν οι µεγάλες επιχειρήσεις (Ανώνυµες Εταιρείες, ΕΠΕ κ.τ.λ.)
και στη συνέχεια ανάλογα µε το πώς θα προχωρήσει το µέτρο, θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες.
Αναµένεται, όµως, να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα οι αγρότες, τα «µπλοκάκια», οι
µικροεπιτηδευµατίες, οι οποίοι θα διατηρήσουν τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου έκδοσης και
καταγραφής των τιµολογίων δαπανών και εσόδων προκειµένου να µην επιβαρυνθούν µε πρόσθετες
διαδικασίες χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Όταν τρέξει στην πλήρη µορφή του το ηλεκτρονικό τιµολόγιο, το κράτος θα γνωρίζει άµεσα τα έξοδα και
τις εισπράξεις µιας επιχείρησης ή ενός επαγγελµατία και µε αυτόν τον τρόπο αναµένεται να περιοριστεί
σηµαντικά τη φοροδιαφυγή.
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Τσακαλώτος στο real.gr: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία
και όχι τους κακοπληρωτές
Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018 δήλωσε στο real.gr
ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασµού της κυβέρνησης. Ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης στο real.gr ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο
προστασίας που θα προστατεύει τη πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal
Link και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το
βήµα του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις
που έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4
άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ.Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε οτι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα
καινούριο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι
και αλλιώς ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν
τον φόρο εισοδήµατος.. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν
τελειώνει, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν
πολλά όπλα και πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική
πρωτοβουλία µίας κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα αναγκάστηκε να κάνει
µία τόσο µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό
και πρέπει σιγά σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε.
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει
ο δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί εκεί
δεν ανησυχώ» .τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.gr αποκάλυψε
ότι “επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά
σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι
λένε για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να
υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα
κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να
το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον µήνα
περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.
Nτέκλαν Κοστέλο: «Προσοχή στη µείωση του κατώτατου µισθού»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κοµισιόν στο 20ο οικονοµικό επενδυτικό φόρουµ της Capital link
την Κοµισιόν στη Νέα Υόρκη, επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται
σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία και έκανε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά
και για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον
κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας
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µέσω του «διαδόχου» του Ν. Κατσέλη.
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, αλλά θα µπορούσαν να
ήταν καλύτερα είπε αναφορικά µε την πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό. Παράλληλα εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους
επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του
έτους. Αφορούν στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην
αναµόρφωση της πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουµε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και
είναι πάρα πολύ σηµαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε
τη δεύτερη έκθεση Ενισχυµένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των
παρεµβάσεων στο χρέος. Πέρα από τα χρήµατα θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις αγορές
και τους επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι
που αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της
συστήνουµε να προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να µην
διακυβεύσει την πρόοδο που έχει γίνει.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι έχει υπάρξει
πρόοδος. Βλέπουµε µείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να
δούµε δύο ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας
από τους πλειστηριασµούς, το πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από
την πλευρά της Επιτροπής είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι
στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία
απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα. Υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την
µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση
να προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει
κάποιες από τις βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου µίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε µέρος και ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην
Ελλάδα Μπόµπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το πολιτικό σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά
όσο και η Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες µε πόρους που η
Ελλάδα δεν έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε
γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον. Αναφερόµενος στη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό
πρόγραµµα τόνισε πως το µεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα
προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να
εξηγήσουµε το τι συνέβαινε µε την οικονοµία», κατέληξε.
www.real.gr
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Τσακαλώτος: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία και όχι
τους κακοπληρωτές
Nέα Υόρκη
Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018 δήλωσε στο real.gr
ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασµού της κυβέρνησης. Ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης στο real.gr ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο
προστασίας που θα προστατεύει τη πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal
Link και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το
βήµα του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις
που έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4
άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ.Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε οτι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα
καινούριο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι
και αλλιώς ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν
τον φόρο εισοδήµατος.. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν
τελειώνει, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν
πολλά όπλα και πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική
πρωτοβουλία µίας κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα αναγκάστηκε να κάνει
µία τόσο µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό
και πρέπει σιγά σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε.
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει
ο δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί εκεί
δεν ανησυχώ» .τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.gr αποκάλυψε
ότι “επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά
σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι λένε
για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι
κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον µήνα
περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.
Nτέκλαν Κοστέλο: «Προσοχή στη µείωση του κατώτατου µισθού»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κοµισιόν στο 20ο οικονοµικό επενδυτικό φόρουµ της Capital link
την Κοµισιόν στη Νέα Υόρκη, επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται σε
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µία σειρά από κρίσιµα πεδία και έκανε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και
για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον
κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας
µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη.
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, αλλά θα µπορούσαν να
ήταν καλύτερα είπε αναφορικά µε την πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό. Παράλληλα εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους
επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.
Αφορούν στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην
αναµόρφωση της πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουµε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και
είναι πάρα πολύ σηµαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε
τη δεύτερη έκθεση Ενισχυµένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των
παρεµβάσεων στο χρέος. Πέρα από τα χρήµατα θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις αγορές
και τους επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθούκάτι
που αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της
συστήνουµε να προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να µην
διακυβεύσει την πρόοδο που έχει γίνει.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι έχει υπάρξει
πρόοδος. Βλέπουµε µείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να
δούµε δύο ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας
από τους πλειστηριασµούς, το πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από
την πλευρά της Επιτροπής είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι
στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία
απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα. Υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την
µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση
να προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει
κάποιες από τις βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου µίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε µέρος και ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην
Ελλάδα Μπόµπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το πολιτικό σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά
όσο και η Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες µε πόρους που η
Ελλάδα δεν έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε
γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον. Αναφερόµενος στη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό
πρόγραµµα τόνισε πως το µεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα
προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να
εξηγήσουµε το τι συνέβαινε µε την οικονοµία», κατέληξε.
Πηγή: real.gr
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Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές – Επιδόµατα και µείωση φόρων
εξαγγέλλει ο ΥΠΟΙΚ
Της Δήµητρας Καδδά
Την διασφάλιση του ποσού για τη διανομή επιδόματος θέρμανσης φέτος, αλλά και την πρόθεση για μείωση
της φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασμού της κυβέρνησης
ανακοίνωσε από την Νέα Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα το πλαίσιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασμούς που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη και θα είναι έτσι δομημένο ώστε να
μην προστατεύει τους κακοπληρωτές. Στο άμεσο μέλλον -ανέφερε- θα γίνει και η εξαγορά μέρους των
δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
Οι δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ που έγιναν στο περιθώριο του συνεδρίου για την Ελλάδα, ήρθαν πάντως λίγη ώρα
µετά από τις αυστηρές προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που
έχουν μείνει στη μέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να μείνει σταθερή στις δεσμεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο μάλιστα παρουσίασε
τέσσερις άξονες μεταρρυθμίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την δεύτερη έκθεση
αξιολόγησης των θεσμών: τα 16 προαπαιτούμενα, τις τράπεζες, τις ιδιωτικοποιήσεις και τον κατώτατο
µισθό.
Μίλησε μάλιστα αναλυτικά για το νόμο Κατσέλη και για το ελληνικό σχέδιο αντιμετώπισης των NPEs,
κάνονας λόγο για αρχικά θετική στάση της Κοµισιόν.
Για το νόμο Κατσέλη ζήτησε προσεκτικό σχεδιασμό, ενώ για το σχέδιο των μη εξυπηρετούμενων δανείων
ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕ τα οποία, όταν υπάρξει
ελληνική πρόταση την οποία αναµένει, θα φανεί πώς θα αντιµετωπισθούν.
Δηλώσεις ΥΠΟΙΚ
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο του CapitalLink. Κατά την ομιλία του επισήμανε
ότι "μεταρρυθμίσεις χωρίς κοινωνική συνοχή οδηγούν στην άνοδο του εθνικισμού", προσθέτοντας όμως
και ότι "η κοινωνική συνοχή χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη". Αναφέρθηκε σε
"συναρπαστικούς καιρούς" για την Ελλάδα και σε µεγάλη πρόοδο στο θέµα των NPLs.
Επισήμανε ότι η "βασική αποστολή μου ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα προηγούμενα τρία χρόνια, όταν βγούμε από το
πρόγραμμα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις" τηςοικονοµίας. "Τα επόμενα 3-4
χρόνια αν ήμουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα στόχο: ένα καινούριο φορολογικό σύστημα πολύ πιο απλό,
πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο", ανέφερε. Διευκρίνισε ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει
τη μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις και πρόσθεσε ότι ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον φόρο
εισοδήµατος.
"Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι καθώς η χώρα αναγκάστηκε να κάνει μία τόσο μεγάλη δημοσιονομική
προσαρμογή, οι φόροι που μπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει σιγά σιγά, με τον
δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί", είπε. Ήταν καταφατικός σε σχετικά
ερωτήµατα που του τέθηκαν και για παρεµβάσεις στον ΦΠΑ.
Επισήμανε ακόμη ότι "ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει, όπως
και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι μία μάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα και
πολλούς λογιστές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθμιστική πρωτοβουλία μίας
κυβέρνησης".
Απάντησε επίσης ότι θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηματοδοτηθεί το επίδομα θέρμανσης το 2018.
"Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος από το υπερπλεόνασμα και από το αποθεματικό αν χρειαστεί, εκεί δεν
ανησυχώ", είπε.
Για το νόμο Κατσέλη ανέφερε ότι "επεξεργαζόμαστε διάφορες πολιτικές και θα είμαστε έτοιμοι να το
ανακοινώσουμε". "Θέλουμε μία ισορροπία ανάμεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία, χωρίς
να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόμη
δουλειά", εξήγησε.
Αναφορικά με την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ είπε ότι "είναι μέσα στο πρόγραμμά μας". Θα
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γίνει "αρκετά σύντομα νομίζω", ανέφερε. Εξήγησε ότι θα υπάρχει σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη
αποπληρωµή ακριβών δανείων γενικότερα, ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ.
Για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι προχωρά, ότι το τελευταίο εμπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
"Τα τελευταία νομοθετικά εμπόδια έχουν τελειώσει, μέσα στον μήνα περιμένω να έχει βγει η προκήρυξη",
σηµείωσε.
Σε ερώτηση για το έλλειμμα σε πεντάστερα ξενοδοχεία, είπε ότι "η προσωπική μου άποψη είμαι η ομορφιά
της Ελλάδας είναι για πιο μικρές εγκαταστάσεις. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να γίνουν και
µεγάλα".
Συστάσεις Κοστέλο σε τέσσερις άξονες
Ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν αναφέρθηκε πολλές φορές στην ανάγκη για διαρκή υλοποίηση των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μίλησε για γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, "αλλά
θα µπορούσαν να ήταν καλύτερα" αναφερόµενος στην πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εκτίμησε ότι είναι διασφαλισμένος ο δημοσιονομικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγματικά
εντυπωσιακό. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να επιτύχει αυτόν τον στόχο όταν ξεκίνησε από
πολύ χαµηλή βάση από ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα.
Κατέγραψε τις τέσσερις βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Αφορούν
στο δημόσιο τομέα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναμόρφωση της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας κλπ. "Βλέπουμε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ
σημαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουμε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας", είπε. Ανέφερε ότι η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των
παρεμβάσεων στο χρέος. Αλλά "πέρα από τα χρήματα, θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήμα για τις
αγορές και τους επενδυτές, ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων".
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού, κάτι που
αναμένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο, τόνισε. "Είναι μία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της
συστήνουμε να προχωρήσει με προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να μην διακυβεύσει
την πρόοδο που έχει γίνει", ανέφερε ο κ. Κοστέλο.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος.
Βλέπουμε μείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αλλά θέλουμε να δούμε δύο
ακόμα πράγματα τους επόμενους μήνες, εξήγησε. Κατέστησε σαφές ότι το ένα είναι η προστασία πρώτης
κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, καθώς το πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου.
Από την πλευρά της Επιτροπής "είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι
στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων".
Ανέφερε ότι "ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και μία απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η
κυβέρνηση". Το δεύτερο πεδίο στο τραπεζικό σύστημα όπως είπε "είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα". Εξήγησε ότι υπάρχουν θέματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά με το νομικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για την
μαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο), αλλά είναι σημαντικό για την κυβέρνηση
να προχωρήσει και "να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο".
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης, είπε ο κ. Κοστέλο.
Decklan Costello
ΔΝΤ
Ελλάδα
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)
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Τσακαλώτος: Προστασία πρώτης κατοικίας στους πραγµατικά ευάλωτους – Τι
θα γίνει µε το επίδοµα θέρµανσης
Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα µίλησε για σταδιακή επάνοδο σε
µια “κανονικότητα”. Παράλληλα προανήγγειλε άµεσες λύσεις για την
παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο
επίδοµα θέρµανσης.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις
31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση
της προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να αφήνει χώρο για
νέους στρατηγικούς κακοπληρωτές “Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή
κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει
λίγο ακόµη δουλειά”, εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47
εκ ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ”, είπε.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια επανόδου της Ελλάδας στις αγορές, τόνισε ότι µέχρι και το
τέλος του, ο ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού
για το 2019. Μέσα σε αυτό – όπως είπε – θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το
ΔΝΤ.
Ξέσπασε δε ότι του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για
παροχολογία “Πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και
να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να
δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε. Ξοδεύουµε
τον χώρο από τον προϋπολογισµό σε τοµείς κοινωνικούς που η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε
ποσοστό ΑΕΠ σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές” είπε, για να συνεχίσει λέγοντας ότι φέτος δίνεται έµφαση
στην στέγαση, έναν τοµέα που ήταν υποτιµηµένος στην Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια είπε ότι αν είναι ο ίδιος υπουργός Οικονοµικών τα επόµενα
χρόνια θα ήθελε να προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ελάφρυνση
της άµεσης φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια µέσα από τον δηµοσιονοµικό
χώρο που θα υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Θύµισε µάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει ήδη δροµολογηθεί ένα σχέδιο µείωσης της φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά 4% από το 29% στο 25% µέχρι και το 2022.
Ο επικεφαλής της οµάδας της ΕΕ για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο αφού χαρακτήρισε
εντυπωσιακή την δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας από το 2010 µέχρι και σήµερα τόνισε ότι η
βασική πρόκληση σήµερα είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων.
Μάλιστα, εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για την
Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις:
Η πρώτη, είναι η ολοκλήρωση των 16 µεταρρυθµίσεων για πολλές από τις οποίες επισήµανε
καθυστερήσεις. Όπως είπε η ολοκλήρωση τους µε εκταµίευση της δόσης των περίπου 700 εκ
ευρώ(600 εκατ. ευρώ από τα κέρδη των Κεντρικών οµολόγων από ελληνικά οµόλογα και 100 εκατ.
από την µείωση επιτοκίων) και θα δώσει σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Ο κ. Κοστέλο συνέστησε προσοχή στην λήψη αποφάσεων
ώστε να µην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να µην χαθεί η πρόοδος που έχει γίνει
ως τώρα.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο τρίτο θέµα που αφορά τις τράπεζες. Επεσήµανε ειδικότερα την
συζήτηση για την προστασία της πρώτης κατοικίας, “Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος
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προστασίας αρκεί να είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων”. Το
δεύτερο θέµα για τις τράπεζες είναι τα σχέδια για µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων µέσω SPV
και οµολόγων που θα εκδοθούν µε κρατικές εγγυήσεις. Στο θέµα αυτό είπε ότι είναι µία
ενδιαφέρουσα πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα αν και τόνισε ότι θα υπάρξουν µε την
DGCOM για κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τόνισε, πάντως, ότι το θέµα µπορεί να
συζητηθεί.
Το τέταρτο, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες
από τις βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
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Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες».
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

https://www.olatanea.gr/
Publication date: 11/12/2018 08:14
Alexa ranking (Greece): 20447
https://www.olatanea.gr/tsakalotos-apo-nea-iorki-greece-is-back-sinarpastiki-keri-gi...

Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: «Greece is back» – Συναρπαστικοί καιροί για
επενδύσεις στην Ελλάδα – Σχεδιάζουµε την έξοδο στις αγορές
Με κεντρικό σύνθηµα “Greece is back» ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη,
όπου µίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ “Invest in Greece» του Capital Link, επιδίωξε να στείλει ένα αισιόδοξο
µήνυµα στους επενδυτές και τους δανειστές.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε χαρακτηριστικά :
“Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs). Είπε επίσης
οτι µεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η
κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ
επεσήµανε πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια.
Ο κ. Τσακαλώτος επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα.
Τον Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.
Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές.
Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την αειφόρο και
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο για τον Υπουργό Οικονοµικών της
Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα.
Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής και εκλυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Πηγή: bankwars.gr
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Αναζητείται έξοδος (αλλά όχι...κινδύνου) της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

francescoch via Getty Images
Σχέδιο άσκησης γοητείας στις αγορές επιχειρεί να καταστρώσει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης
εν όψει της προσπάθειας να επιστρέψει το Ελληνικό Δηµόσιο στις αγορές τη νέα χρονιά. Με δεδοµένο ότι
δεν επαληθεύτηκαν οι κυβερνητικές εκτιµήσεις για το πως θα αντιµετωπίσουν οι αγορές την χώρα αµέσως
µετά την έξοδο από τα προγράµµατα, τα αρµόδια στελέχη «ζυγίζουν» ξανά όλα τα δεδοµένα προκειµένου
να επανακαθορίσουν τη στάση της κυβέρνησης.
Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι επισηµαίνουν ότι στόχος της κυβέρνησης παραµένει η επιστροφή το
συντοµότερο δυνατό στις αγορές, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι ταµειακά καλυµµένη για το επόµενο
διάστηµα. Οι ίδιοι παράγοντες ωστόσο σηµειώνουν ότι µια οικονοµία δεν είναι δυνατό να παραµένει για
µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός αγορών.
Όπως εξηγούν η αποχή αυτή δηµιουργεί ανησυχία στις αγορές και επιφυλακτικότητα στους επενδυτές
γεγονός που δεν αποτυπώνεται µόνο στις αποδόσεις των Ελληνικών οµολόγων, αλλά και στο σύνολο της
Οικονοµίας. Με αυτό το δεδοµένο η κυβέρνηση και ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
εξετάζουν όλα τα δεδοµένα και αναζητούν την κατάλληλη στιγµή για την έκδοση ενός ακόµα οµολόγου.
Η επιλογή του χρόνου ωστόσο θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος
µιας αποτυχηµένης εξόδου η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει µεγάλες πιέσεις στην Ελληνική Οικονοµία.

Προγραµµατισµός
Ο προγραµµατισµός για τις εκδόσεις οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου θα αποκαλυφθεί το επόµενο
διάστηµα από τον ΟΔΔΗΧ, όπως έτσι κι αλλιώς οφείλει να κάνει µετά την έξοδο της χώρας από το
δηµοσιονοµικό πρόγραµµα και την Μνηµονιακή εποπτεία. Σηµαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η στάση
των επενδυτών απέναντι στα Ελληνικά οµόλογα.
Η αποκλιµάκωση της έντασης µεταξύ Ιταλίας και Κοµισιόν τις τελευταίες ηµέρες έχει λειτουργήσει θετικά
στις αποδόσεις των Ελληνικών οµολόγων, γεγονός που προκαλεί αισιοδοξία στο οικονοµικό επιτελείο.
Εφόσον µεταξύ Ρώµης και Βρυξελλών βρεθεί κοινός τόπος προκειµένου να σταµατήσουν οι
«εχθροπραξίες», τότε θεωρείται δεδοµένο ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις αποδόσεις των Ελληνικών
οµολόγων.
Παρόλα αυτά το κλίµα στις αγορές παραµένει δύσκολο καθώς τα ανοιχτά µέτωπα είναι πάρα πολλά και οι
εξελίξεις ραγδαίες. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνική πλευρά αναζητά επενδυτές οι οποίοι θα δείξουν

https://www.huffingtonpost.gr/
Publication date: 11/12/2018 08:13
Alexa ranking (Greece): 123
https://www.huffingtonpost.gr/entry/anazeteitai-exodos-alla-ochikindenoe-stis-diet...

εµπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονοµία και πίστη στις κυβερνητικές εκτιµήσεις ότι θα σηµειωθεί σηµαντική
ανάπτυξη το 2019.
Με αυτές τις προθέσεις άλλωστε και το οικονοµικό επιτελείο έχει ξεκινήσει ένα κύκλο επαφών µε
επενδυτές και εταιρίες, αρχής γενοµένης από την συµµετοχή του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου στο συνέδριο invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης.

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ

Οι ευρωπαϊκές πόλεις µε τη µεγαλύτερη κυκλοφοριακή συµφόρηση

Το Brexit σε 5 ερωτήσεις: Τί θα συµβεί αν χάσει η Μέι (µην αποκλείσετε τίποτα...)
Προτείνετε µια διόρθωση
Αλέξανδρος Κλώσσας Oικονοµικός Συντάκτης
PLUS: Ελλάδα αγορές έξοδος επενδυτές διεθνείς
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Τρα: Μεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ η «φτωχή» επικοινωνία των προγραµµάτων
µας στον ελληνικό λαό
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να
επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα
θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό
του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς
στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά.
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Ο Ντ. Κοστέλο έστειλε το µήνυµα σε Ελλάδα και επενδυτές ότι η ελάφρυνση
χρέους θα έρθει µόνο µε µεταρρυθµίσεις

«Γεύση» από µεταµνηµονιακή επιτήρηση από τις αγορές πήρε χθες ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών στη Νέα Υόρκη. Στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link
και µπροστά σε ένα κοινό επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται
για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής
του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει
ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν δεν εκπληρώσει η
κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Και επίσης, το ίδιο κοινό
άκουσε τον κύριο Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις
αλλαγές που επαγγέλλεται για τα Εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της
ελληνικής Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιµένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειµένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήµα» στις αγορές ότι η µεταµνηµονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ηµεροµηνία λήξεως, ως την επόµενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.
Επιχείρηση πειθούς
Με σύνθηµα «Greece is back» («η Ελλάδα επέστρεψε») ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, προσπάθησε να
διαλύσει τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της
χώρας, όπως και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης
από την Αθήνα- ο Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής
επενδυτικός προορισµός για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο κύριος Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη
«κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης
του Προγράµµατος από τους Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς
θεσµούς –αν και αρχικά επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς
«κοινωνική ενσωµάτωση» των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών
τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα
δάνεια»: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα
δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικας στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόµο
Κατσέλη για προστασία της α’ κατοικίας από πλειστηριασµούς, ενώ ζήτησε επίσπευση των
αποκρατικοποιήσεων και των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις»
ανέφερε, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασµα.Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να
ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και
να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων» και υπογράµµισε πως η
ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν
οι πρόσθετες παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019
(επιστροφή κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης
και ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF).
Η «σκιά» του ΔΝΤ
Καταπέλτης τόσο κατά των κυβερνήσεων στα χρόνια του Μνηµονίου -όπως τα έζησε ο ίδιος τουλάχιστον
στη χώρα µας- ήταν και ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα,
Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος οικονοµολόγος, µίλησε στο ίδιο συνέδριο και
κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και πως όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται
για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα.
Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον
ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
Οι ανάγκες δανεισµού
Όλα αυτά έγιναν στην Νέα Υόρκη για τα «µάτια των αγορών» και των υποψηφίων Επνδυτών. Τον
σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, περιέγραψε ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας που ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
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Κοστέλο: «Προσέξτε πολύ τις αλλαγές σε κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη»
Συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά
µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα
κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του «διαδόχου» του Ν. Κατσέλη – Σταθάκη,
απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία.
Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες
παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Ο κ. Κοστέλο επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι
θετική σε γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταµνηµονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι
ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά µε το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης (µιλώντας µέσω
τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν αυτό της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήµανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων ούτως ώστε να διαµορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελλάδα Μποµπ Τρα επεσήµανε ότι το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά για να
εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία.
Ο κύριος Τρα επισήµανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικό σύστηµα δεν έχει
σχέδιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε
χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί να
διαµορφώνει το δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.
Οι 4 άξονες του ΟΔΔΗΧ
Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής του
Οργανισµού: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού και τη διαµόρφωση µιας καµπύλης
οµολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι στους επενδυτές και
στους οργανισµούς αξιολόγησης.
Ανέφερε ότι το τρίτο µνηµόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, µε την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους
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Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ στην Ελλάδα

Σε πάνελ στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη με θέμα
την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο,
ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης του ESM είναι πράγμα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις
που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος, ιδίως μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο
εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήματος», είπε στην
παρέμβασή του. Για τον Προϋπολογισμό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσματα σε
ευθυγράμμιση με τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, ενώ σημείωσε πως ότι υπό
την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που απομένουν, θα
είναι διαθέσιμη μία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο
τρίμηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπομπ Τρα, κατέγραψε ως το μεγαλύτερο λάθος
του Ταμείου, την «φτωχή» επικοινωνία του με τον ελληνικό λαό. «Τα προγράμματα
προσαρμογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν να έχουμε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουμε τι συνέβαινε με την οικονομία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωματούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα,
αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών με πόρους που η
Ελλάδα δεν διαθέτει. «Ως αποτέλεσμα η Ελλάδα μάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να
χαράσσει το μέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link, λαμβάνουν χώρα
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, με συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής
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στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, με συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής
τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Ο Ντ. Κοστέλο έστειλε το µήνυµα σε Ελλάδα και επενδυτές ότι η ελάφρυνση
χρέους θα έρθει µόνο µε µεταρρυθµίσεις
«Γεύση» από µεταµνηµονιακή επιτήρηση από τις αγορές πήρε χθες ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών στη Νέα Υόρκη. Στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link
και µπροστά σε ένα κοινό επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται
για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής
του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει
ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν δεν εκπληρώσει η
κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Και επίσης, το ίδιο κοινό
άκουσε τον κύριο Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις
αλλαγές που επαγγέλλεται για τα Εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της
ελληνικής Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιµένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειµένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήµα» στις αγορές ότι η µεταµνηµονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ηµεροµηνία λήξεως, ως την επόµενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.
Επιχείρηση πειθούς
Με σύνθηµα «Greece is back» («η Ελλάδα επέστρεψε») ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, προσπάθησε να
διαλύσει τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της
χώρας, όπως και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης
από την Αθήνα- ο Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής
επενδυτικός προορισµός για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο κύριος Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη
«κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης
του Προγράµµατος από τους Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς
θεσµούς –αν και αρχικά επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς
«κοινωνική ενσωµάτωση» των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών
τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα
δάνεια»: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα
δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικας στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόµο
Κατσέλη για προστασία της α’ κατοικίας από πλειστηριασµούς, ενώ ζήτησε επίσπευση των
αποκρατικοποιήσεων και των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις»
ανέφερε, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασµα.Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να
ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και
να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων» και υπογράµµισε πως η
ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν
οι πρόσθετες παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019
(επιστροφή κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης
και ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF).
Η «σκιά» του ΔΝΤ
Καταπέλτης τόσο κατά των κυβερνήσεων στα χρόνια του Μνηµονίου -όπως τα έζησε ο ίδιος τουλάχιστον
στη χώρα µας- ήταν και ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα,
Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος οικονοµολόγος, µίλησε στο ίδιο συνέδριο και
κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και πως όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται
για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
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«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα.
Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον
ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
Οι ανάγκες δανεισµού
Όλα αυτά έγιναν στην Νέα Υόρκη για τα «µάτια των αγορών» και των υποψηφίων Επνδυτών. Τον
σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, περιέγραψε ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας που ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
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Μήνυµα Κοστέλο για κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη – “Καρφιά” για την
ελληνική κυβέρνηση
Μήνυµα στην Ελλάδα να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, έστειλε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν
για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, από το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Την ίδια
στιγµή, δεν έλειψαν τα… καρφιά του πρώην αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην χώρα µας, Μποµπ Τρα, κατά της
ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Κοστέλο απηύθυνε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό
και µε τις παρεµβάσεις στα “κόκκινα δάνεια” και την προστασία της πρώτης κατοικίας µέσω του “διαδόχου”
του νόµου Κατσέλη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Χουλιαράκης: Από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο επενδυτικό
φόρουµ.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Αισιόδοξα µηνύµατα για τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών από τη Νέα
Υόρκη
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Η επιτυχής αντιµετώπιση του ζητήµατος των«κόκκινων» δανείων αποτελεί προϋπόθεση για την
ανάκαµψη των ελληνικών τραπεζών, σύµφωνα µε όσα τόνισαν οι επικεφαλής των ελληνικών πιστωτικών
ιδρυµάτων στο πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου «Invest in Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών και πρόεδρος της Eurobank Νικόλαος Καραµούζης
ανέφερε πως οι συνθήκες ρευστότητας στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα βελτιώνονται συνεχώς
και πως οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες µετασχηµατίζουν γρήγορα τα επιχειρηµατικά και λειτουργικά
µοντέλα τους και επενδύουν σε µεγάλο βαθµό στην τεχνολογία, την ψηφιοποίηση και τα εναλλακτικά
κανάλια συναλλαγών.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου υποστήριξε από το βήµα του
συνεδρίου πως η ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής δηµιουργεί σηµαντικές
ευκαιρίες και προκλήσεις για την Ελλάδα.
«Η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα
και την αυξανόµενη οικονοµικής δραστηριότητα, διατηρώντας ταυτόχρονα τη θετική δυναµική των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων», ανέφερε.
Ο Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς ανέφερε πως αξιοποιώντας τα
οικονοµικά θεµελιώδη µεγέθη της χώρας, οι συστηµικές τράπεζες µειώνουν τα «κόκκινα» δάνεια,
διατηρώντας κεφάλαια και ενισχύοντας τα αποθέµατα ρευστότητας ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για
εταιρική πίστωση.
Όπως είπε, τα εταιρικά δάνεια θα επιτρέψουν στις τράπεζες να βελτιώσουν τα έντοκα έσοδα τους και σε
συνδυασµό µε περαιτέρω πρωτοβουλίες περικοπής κόστους να βελτιώσει σηµαντικά τα οικονοµικά τους
µεγέθη.
Τέλος, ο επικεφαλής του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) Μάρτιν Τζούρντα δήλωσε από
το βήµα του συνεδρίου πως οι σηµαντικές εξελίξεις στο εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των τραπεζών, σε
συνδυασµό µε τη βελτίωση των οικονοµικών προοπτικών της χώρας, αναµένεται να βοηθήσουν τις
τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν την δραστηριότητά τους.
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Τσακαλώτος στο real.gr: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία
και όχι τους κακοπληρωτές

Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018 δήλωσε στο real.gr
ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασµού της κυβέρνησης. Ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης στο real.gr ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο
προστασίας που θα προστατεύει τη πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Nέα Υόρκη
Του Θανάση Κ.Τσίτσα
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal
Link και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το
βήµα του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις
που έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4
άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ.Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε οτι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα
καινούριο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι
και αλλιώς ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν
τον φόρο εισοδήµατος.. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν
τελειώνει, όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν
πολλά όπλα και πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική
πρωτοβουλία µίας κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα αναγκάστηκε να κάνει
µία τόσο µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό
και πρέπει σιγά σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε.
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018
απάντησε ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το
2018. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν
χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ» .τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.gr αποκάλυψε
ότι “επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά
σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι
λένε για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να
υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα
κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να
το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το
τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα
στον µήνα περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.
Nτέκλαν Κοστέλο: «Προσοχή στη µείωση του κατώτατου µισθού»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κοµισιόν στο 20ο οικονοµικό επενδυτικό φόρουµ της Capital link
την Κοµισιόν στη Νέα Υόρκη, επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται
σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία και έκανε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά
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και για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον
κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας
µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη.
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, αλλά θα µπορούσαν να
ήταν καλύτερα είπε αναφορικά µε την πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό. Παράλληλα εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους
επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του
έτους. Αφορούν στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην
αναµόρφωση της πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουµε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και
είναι πάρα πολύ σηµαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε
τη δεύτερη έκθεση Ενισχυµένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των
παρεµβάσεων στο χρέος. Πέρα από τα χρήµατα θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις αγορές
και τους επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού
κάτι που αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της
συστήνουµε να προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να µην
διακυβεύσει την πρόοδο που έχει γίνει.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι έχει υπάρξει
πρόοδος. Βλέπουµε µείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να
δούµε δύο ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας
από τους πλειστηριασµούς, το πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από
την πλευρά της Επιτροπής είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι
στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία
απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα. Υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την
µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση
να προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει
κάποιες από τις βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου µίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε µέρος και ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην
Ελλάδα Μπόµπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το πολιτικό σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά
όσο και η Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες µε πόρους που η
Ελλάδα δεν έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε
γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον. Αναφερόµενος στη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό
πρόγραµµα τόνισε πως το µεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα
προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να
εξηγήσουµε το τι συνέβαινε µε την οικονοµία», κατέληξε.
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Κυβερνητικός συναγερµός για τη Συµφωνία των Πρεσπών
Συνεδριάζει εκτάκτως η κοινοβουλευτική οµάδα των ΑΝΕΛ
Του Γιάννη Καµπουράκη
gkamp@naftemporiki.gr
Η είδηση της σηµερινής έκτακτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής οµάδας των ΑΝΕΛ, έπεσε ως
«βόµβα» χθες στο πρωθυπουργικό επιτελείο, που προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να διασφαλίσει την
εύθραυστη και έντονη αµφισβητούµενη πλειοψηφία για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών. 
Σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες, µετά από επικοινωνία µε τον Πάνο Καµµένο, το Μαξίµου
ενηµερώθηκε ότι η πρόταση του προέδρου των ΑΝΕΛ στη σηµερινή του οµιλία προς τους βουλευτές θα
είναι η µη συµµετοχή των ΑΝΕΛ στην ψηφοφορία για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών, η οποία
µετά από τοποθέτηση του προέδρου του σκοπιανού κοινοβουλίου, αναµένεται αµέσως µετά τις 15
Ιανουαρίου. Παράλληλα, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καµµένος θα ταχθεί και κατά της
πρότασης µοµφής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, την οποία εµµέσως προανήγγειλε χθες η εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, λέγοντας: «Όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι στο τραπέζι. Είµαστε
εναντίον της συµφωνίας των Πρεσπών. Έχουµε πει ότι βλάπτει τα εθνικά συµφέροντα. Όταν η συµφωνία
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής θα αναµετρηθεί µε τη συνείδησή του». 
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ πρόσφατα είπε ότι «έχει λήξει κάθε συζήτηση για επιβίωση της λεγόµενης
συµφωνίας των Πρεσπών». Με την σηµερινή του τοποθέτηση ωστόσο κατά ενδεχόµενης πρότασης µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., θα θελήσει να κλείσει το «παράθυρο» που είχε ανοίξει ο αντιπρόεδρος του
κόµµατός του Παναγιώτης Σγουρίδης λέγοντας ότι οι ΑΝΕΛ θα στηρίξουν ενδεχόµενη πρόταση µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., προκαλώντας συναγερµό στο Μαξίµου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ.
Καµµένος από τη µία πλευρά θα επαναλάβει τη θέση του κατά της Συµφωνίας των Πρεσπών και από την
άλλη θα αµφισβητήσει τη δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν πρόκειται να κυρώσει τη συµφωνία
ούτε µετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αν η Ν.Δ. καταθέσει πρόταση µοµφής θα το κάνει για να ρίξει
την κυβέρνηση και όχι επειδή δεν συµφωνεί µε τη Συµφωνία των Πρεσπών. 
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Συµφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι
«έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που
πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Η κυβέρνηση επιµένει ότι διαθέτει, ακόµα και χωρίς τους ΑΝΕΛ, την απαιτούµενη πλειοψηφία για να
κυρώσει τη Συµφωνία των Πρεσπών. Αν οι ΑΝΕΛ τελικά επιλέξουν την αποχώρηση, τυπικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα
χρειαστεί λιγότερους από 151 βουλευτές, αλλά τότε θα τεθεί αντικειµενικά το πολιτικό ζήτηµα για το αν
µπορεί να τεθεί σε ισχύ µία συµφωνία που δεν θα έχει κυρωθεί τουλάχιστον από την πλειοψηφία της
Βουλής, τη στιγµή που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, µόλις τον περασµένο Ιούνιο, ζητούσε µε δηλώσεις
του η Συµφωνία των Πρεσπών να κυρωθεί από αυξηµένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, για να φέρει σε
δύσκολη θέση τη Νέα Δηµοκρατία. Σηµειώνεται ότι τόσο η Ν.Δ. όσο και το Κίνηµα Αλλαγής έχουν
υποστηρίξει ότι πολιτικά δεν στέκει η συµφωνία, αν κυρωθεί µε λιγότερους από 151 βουλευτές. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιµείνει στην πίεση τόσο προς το Κίνηµα Αλλαγής (σ.σ. το
οποίο πιέζει και µέσω Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος) όσο και προς το Ποτάµι, προκειµένου να
προκαλέσει ρήγµατα και να πάρει τις ψήφους που χρειάζεται όταν έρθει η ώρα. 
«Το Ποτάµι είναι άλλο κόµµα. Εµείς είµαστε υπόλογοι για τους βουλευτές, τα στελέχη και τα µέλη µας. Η
Νέα Δηµοκρατία δεν κάνει παζάρια. Ταχθήκαµε κατά της συµφωνία των Πρεσπών. Σεβόµαστε την
αυτονοµία κάθε κόµµατος να αποφασίσει. Η συµφωνία θα κριθεί από τον έναν προς έναν βουλευτή. Κάθε
βουλευτής θα είναι υπόλογος στη συνείδησή του» απάντησε χθες η κ. Σπυράκη εκ µέρους της Ν.Δ. στους
κυβερνητικούς ισχυρισµούς για «πολιτική συναλλαγή» Μητσοτάκη – Θεοδωράκη, ενώ και ο επικεφαλής του
Ποταµιού δήλωσε: «Δεν υπάρχει καµία περίπτωση να βρεθώ σε κανένα ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Το Ποτάµι
θα είναι δυνατό στην επόµενη Βουλή και θα είµαι εκεί». 
Ωστόσο, ο βουλευτής του κόµµατος Σπύρος Δανέλλης, µε άρθρο του χθες στην «Εφηµερίδα των
Συντακτών» ανέφερε ότι σε περίπτωση που υπάρχει υπαναχώρηση από το Ποτάµι για τη Συµφωνία των
Πρεσπών, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Σε αντίστοιχη γραµµή, ο Σπύρος Λυκούδης είπε ότι επιµένει στη στήριξή
του στη συµφωνία των Πρεσπών, ζητώντας ωστόσο αποσαφηνίσεις σε αρκετά σηµεία της. «Είναι µια
θετική συµφωνία διότι απαντάει θετικά στη βασική επιδίωξη που είχε µέχρι τώρα η ελληνική πλευρά, η
γειτονική χώρα να έχει σύνθετη ονοµασία. Και από την πρώτη στιγµή έλεγα ότι υπάρχουν δύο σηµεία στα
οποία έγινε ο ελληνικός συµβιβασµός και το θέµα της ιθαγένειας – εθνότητας και το θέµα της γλώσσας
που ανάλογα µε τη διαχείριση που θα κάνουν οι γείτονες θα είναι ή επουσιώδη ή θα καταστούν σοβαρά
και επικίνδυνα και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δικαιώνεται η επιφύλαξη που υπήρχε για το ότι η
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διαχείριση που κάνει ο Ζάεφ δεν είναι καλή. Εποµένως υπάρχει ζήτηµα, θετική η συµφωνία αλλά θέλει
οπωσδήποτε εξέλιξη και αποσαφήνιση σε όλα της τα σηµεία» είπε χαρακτηριστικά. 
«Υπάρχει θετική προδιάθεση, θα περιµένουµε να δούµε όλα τα δεδοµένα εκείνη τη στιγµή που θα έρθει η
συµφωνία των Πρεσπών στην ελληνική Βουλή» είπε από τη δική του πλευρά ο βουλευτής της Περιφέρειας
Αττικής του Ποταµιού, Γιώργος Μαυρωτάς, στον ρ/σ «Πρακτορείο FM, 104,9», ενώ χθες ο κ. Θεοδωράκης
µαζί µε τον κ. Μητσοτάκη, παρουσία των βουλευτών του Ποταµιού Γ. Αµυρά και Γρ. Ψαριανού,
παρουσίασαν το νέο βιβλίο του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Κ. Χατζηδάκη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της
διαµόρφωσης ρεύµατος µίας µεγάλης – όπως είπε – πολιτικής πλειοψηφίας, στην οποία χωρά και το
Ποτάµι.
Από την πλευρά του Κινήµατος Αλλαγής, ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης, δήλωσε χθες στην ΕΡΤ 3:
«Περιµέναµε να δούµε τι περιέχει. Η Φώφη Γεννηµατά έβαλε τα ζητήµατα απέναντι στη συµφωνία της
'Μακεδονίας του Ίλιντεν', που είναι η επιτοµή του αλυτρωτισµού. Και φυσικά, όταν είδαµε τη συµφωνία
των Πρεσπών, τοποθετηθήκαµε για τα ζητήµατα της ταυτότητας και της γλώσσας, καθώς και µία σειρά
ακόµα θεµάτων που δεν διασφαλίζουν τα εθνικά µας συµφέροντα».
Επιµένει ο Ζάεφ
Το θερµόµετρο ωστόσο ανέβασε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος σε νέες του
δηλώσεις επέµεινε πως µε τη Συµφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζεται από την Ελλάδα το δικαίωµα της
χώρας του να χρησιµοποιεί τη «µακεδονική γλώσσα». «Πρέπει να προσέχουµε επειδή το δικαίωµά µας στον
αυτοπροσδιορισµό, το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε τη 'µακεδονική' µας γλώσσα, είναι αποδεκτό και
αναγνωρίζεται από την Ελλάδα», είπε, µεταξύ άλλων ο κ. Ζάεφ, ενώ κληθείς να απαντήσει εάν οι
δηλώσεις του περί «µακεδονικής γλώσσας» είναι αντιπαραγωγικές για τη συµφωνία των Πρεσπών και αν
υπάρχουν πληροφορίες πως η Ελλάδα προετοιµάζει παράρτηµα για το συγκεκριµένο τµήµα της συµφωνίας,
ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοιο παράρτηµα της συµφωνίας και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Τσακαλώτος: Άµεσες λύσεις για πρώτη κατοικία - Επίδοµα θέρµανσης
Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο
επίδοµα θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Σε συνέντευξη που
παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα µίλησε για σταδιακή
επάνοδο της Ελλάδας σε µια "κανονικότητα". Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της
πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις 31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται
εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση της προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά
χωρίς να αφήνει χώρο για νέους στρατηγικούς κακοπληρωτές "Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να
προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι
δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά", εξήγησε. Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι
υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ ευρώ που είναι...
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Τσακαλώτος: Άµεσες λύσεις για πρώτη κατοικία - Επίδοµα θέρµανσης
Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο
επίδοµα θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα
µίλησε για σταδιακή επάνοδο της Ελλάδας σε µια "κανονικότητα".
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις
31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση της
προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να αφήνει χώρο για νέους
στρατηγικούς κακοπληρωτές "Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή
κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει
λίγο ακόµη δουλειά", εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ
ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ", είπε.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια επανόδου της Ελλάδας στις αγορές, τόνισε ότι µέχρι και το τέλος του, ο
ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019.
Μέσα σε αυτό - όπως είπε - θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Ξέσπασε δε ότι του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για παροχολογία
"Πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις;
Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε. Ξοδεύουµε τον χώρο από τον
προϋπολογισµό σε τοµείς κοινωνικούς που η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές" είπε, για να συνεχίσει λέγοντας ότι φέτος δίνεται έµφαση στην στέγαση, έναν τοµέα
που ήταν υποτιµηµένος στην Ελλάδα.

Προσεχώς µειώσεις άµεσων φόρων ΦΠΑ
Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια είπε ότι αν είναι ο ίδιος υπουργός Οικονοµικών τα επόµενα χρόνια θα
ήθελε να προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα
υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Θύµισε µάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει ήδη δροµολογηθεί ένα σχέδιο µείωσης της φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά 4% από το 29% στο 25% µέχρι και το 2022.

Θετική υπό όρους η Commission για "ελληνικές"
µεταρρυθµίσεις
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Ο επικεφαλής της οµάδας της ΕΕ για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο αφού χαρακτήρισε εντυπωσιακή την
δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας από το 2010 µέχρι και σήµερα τόνισε ότι η βασική πρόκληση
σήµερα είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων. Μάλιστα, εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις.
Η πρώτη, είναι η ολοκλήρωση των 16 µεταρρυθµίσεων για πολλές από τις οποίες επισήµανε
καθυστερήσεις. Όπως είπε η ολοκλήρωση τους µε εκταµίευση της δόσης των περίπου 700 εκ ευρώ(600
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των Κεντρικών οµολόγων από ελληνικά οµόλογα και 100 εκατ. από την µείωση
επιτοκίων) και θα δώσει σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Ο κ. Κοστέλο συνέστησε προσοχή στην λήψη αποφάσεων ώστε να
µην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να µην χαθεί η πρόοδος που έχει γίνει ως τώρα.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο τρίτο θέµα που αφορά τις τράπεζες. Επεσήµανε ειδικότερα την συζήτηση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας, "Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να
είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων".
Το δεύτερο πεδίο για τις τράπεζες είναι τα σχέδια για µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων µέσω SPV και
οµολόγων που θα εκδοθούν µε κρατικές εγγυήσεις. Στο θέµα αυτό είπε ότι είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα αν και τόνισε ότι θα υπάρξουν µε την DGCOM για κρατικές
ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τόνισε, πάντως, ότι το θέµα µπορεί να συζητηθεί.
Το τέταρτο, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.

Προσεχώς µειώσεις άµεσων φόρων ΦΠΑ
Θετική υπό όρους η Commission για "ελληνικές"
µεταρρυθµίσεις
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Νόµος Κατσέλη, κόκκινα δάνεια, µεταρρυθµίσεις και έξοδος στις αγορές στο
µενού της νέας Αξιολόγησης
Του Κωστή Πλάντζου
«Γεύση» από µεταµνηµονιακή επιτήρηση από τις αγορές πήρε χθες ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών στη
Νέα Υόρκη. Στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link και µπροστά σε ένα κοινό
Επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας,
ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για
την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει,
εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Και επίσης, το ίδιο
κοινό άκουσε τον κύριο Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις αλλαγές που
επαγγέλλεται για τα Εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της ελληνικής Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιµένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειµένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήµα» στις αγορές ότι η µεταµνηµονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ηµεροµηνία λήξεως, ως την επόµενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.
Επιχείρηση πειθούς
Με σύνθηµα «Greece is back» («η Ελλάδα επέστρεψε») ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, προσπάθησε να
διαλύσει τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της
χώρας, όπως και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης
από την Αθήνα- ο Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής
επενδυτικός προορισµός για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο κύριος Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη
«κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης
του Προγράµµατος από τους Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς
θεσµούς –αν και αρχικά επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς
«κοινωνική ενσωµάτωση» των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών
τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα δάνεια»:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπή των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικας στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόµο Κατσέλη για
προστασία της α’ κατοικίας από πλειστηριασµούς, ενώ ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και
των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις»
ανέφερε, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασµα. Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να
ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και
να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων» και υπογράµµισε πως η
ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν
οι πρόσθετες παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019
(επιστροφή κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης
και ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF).
Η «σκιά» του ΔΝΤ
Καταπέλτης τόσο κατά των κυβερνήσεων στα χρόνια του Μνηµονίου -όπως τα έζησε ο ίδιος τουλάχιστον
στη χώρα µας- ήταν και ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα,
Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος οικονοµολόγος, µίλησε στο ίδιο συνέδριο και
κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και πως όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται
για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα.
Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
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είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον
ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
Οι ανάγκες δανεισµού
Όλα αυτά έγιναν στην Νέα Υόρκη για τα «µάτια των αγορών» και των υποψηφίων επενδυτών. Τον
σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, περιέγραψε ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας που ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος µία παρατεταµένης απουσίας από τις κεφαλαιαγορές έχει αρχίσει να
προβληµατίζει τα κέντρα των αποφάσεων στις Βρυξέλλες που θεωρούν ότι το θέµα αυτό θα πρέπει
οπωσδήποτε να συζητηθεί στην επόµενη επίσκεψη των επικεφαλής στην Αθήνα στις αρχές της νέας
χρονιάς.
Η Ελλάδα µπορεί µεν να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς που ανέρχονται σε
11,74 δισ. ευρώ από το «µαξιλάρι» των διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, το οποίο όµως
δεν µπορεί να καλύψει την πληρωµή χρέους που λήγει το 2019.
Κεντρική πολιτική των υπευθύνων του ΟΔΔΗΧ παραµένει η έκδοση ενός νέου 5ετούς οµολόγου στο πρώτο
τρίµηνο του 2019 εφόσον και να ακολουθήσει άλλη µια έκδοση που θα δώσει την δυνατότητα άντλησης 45 δισ. ευρώ από τις αγορές. Όλα αυτά ωστόσο προϋποθέτουν την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών στις
αγορές.
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Κοστέλο: Πρέπει να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις Προτεινόµενο
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι κάτι θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, τόνισε ο Ντέκλαν Κοστέλο στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ.

Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.

Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.

Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
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Το «ανέκδοτο» Τσίπρα για σύσταση εταιρείας σε 1 ώρα!

ΑΛΕΞΗΣ ΡΩΜΑΝΟΣ
Σε µία προσπάθεια να πείσει τους ξένους επενδυτές να επενδύσουν στην Ελλάδα ο Αλέξης
Τσίπρας σε γραπτό του µήνυµα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, ενηµέρωσε και
εµάς: «Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα»!
Μία ακόµη αυταπάτη, ένα ακόµη ψέµα. Λες και οι ξένοι επενδυτές είναι κουτόφραγκοι και δεν γνωρίζουν,
τι «παίζει» για να ανοίξεις επιχείρηση στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ!
Ο πρωθυπουργός µάλιστα σηµείωσε ότι «ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε
ταχείς διαδικασίες (fast track)».
Τάδε έφη ο κ. Τσ/ίπρας από το βήµα του συνεδρίου, όπου βρίσκονται εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών,
τραπεζίτες από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής
ισχυρών παικτών του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Όχι µόνο οι ξένοι επενδυτές δεν εµπιστεύονται τον Τσίπρα, αλλά ούτε οι Έλληνες πολίτες.
Η τελευταία µέτρηση της Metron (για τα ΝΕΑ) είναι ενδεικτική. Στο ερώτηµα «ποιο κόµµα νοµίζετε ότι
µπορεί να χειριστεί καλύτερα την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη», οι απαντήσεις ήταν 43% η
ΝΔ και 13% ο ΣΥΡΙΖΑ, Τριάντα µονάδες διαφορά!
Την ίδια ώρα, «βουτιά» 15% κατέγραψαν οι επενδύσεις στο γ΄3µηνο του τρέχοντος έτους σύµφωνα µε τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πτώση που αντανακλά τη µικρή εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και την
υποεκτέλεση του Προγράµµατος Δηµόσιων Επενδύσεων, η οποία τροφοδοτεί το υπερπλεόνασµα.
Η Ελλάδα, σύµφωνα µε έγκυρους οικονοµικούς αναλυτές, χρειάζεται οπωσδήποτε ρυθµούς ανάπτυξης 4%
τα επόµενα χρόνια. Ποσοστά 2%-2,5% είναι σίγουρα ικανοποιητικά, αλλά µπροστά στο «βουνό» χρέους και
των τόκων που έχει να αντιµετωπίσει η χώρα στο άµεσο µέλλον, δεν αρκούν. Μόνο µε υψηλή ανάπτυξη θα
ανακτηθεί η εµπιστοσύνη των αγορών.
Ο πρωθυπουργός και κυβερνητικά στελέχη µιλούν συνέχεια για ανάπτυξη της ελληνικής οικονοµίας. Αλλά
για ποιά ανάπτυξη µιλούν στην κυβέρνηση, όταν οι συνολικές επενδύσεις στην ελληνική οικονοµία για το
2019 προβλέπεται ότι θα αυξηθούν κατά 11,9%;
Μια πρόβλεψη που δεν πρόκειται να επιτευχθεί, αν κρίνουµε από το 2018, όταν η κυβέρνηση είχε προβλέψει
αύξηση επενδύσεων κατά 11,4% αλλά αυτές ενισχύθηκαν µόνο κατά 0,8%!
Μάλιστα, αυτές τις επενδύσεις θα πρέπει να τις περιµένουµε από τους ιδιώτες και λιγότερο από το κράτος.
Και αυτό γιατί το πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων θα παραµείνει σταθερό στα 6,7 δισ., όπως το 2018,
«κουτσουρεµένο» κατά 500 εκατ. ευρώ σε σχέση µε τις προβλέψεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος τον
Ιούνιο, ποσό το οποίο θα κατευθυνθεί σε επιδόµατα για εξαγορά ψήφων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι για να µπορέσει η οικονοµία να «τρέχει» µε ρυθµούς πάνω από 3% θα πρέπει
ετησίως να γίνονται επενδύσεις άνω των 40 δισ. ευρώ.
Σύµφωνα µε την έρευνα της PwC από το 2009 έως το 2016 οι επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ στην Ελλάδα
αποµακρύνθηκαν από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο, δηµιουργώντας ένα επενδυτικό κενό συνολικά 450 δισ.
ευρώ.
Οι επενδυτικές ανάγκες της χώρας, για να στηριχθεί πραγµατική οικονοµική µεγέθυνση 3%-4% ετησίως,
εκτιµώνται σε περίπου 210 δισ. ευρώ για την πενταετία 2018-2022, δηλαδή να γίνονται 42 δισ. ευρώ
επενδύσεις ετησίως. Οι προβλεπόµενες ροές χρηµατοδότησης για την ίδια περίοδο περιορίζονται περίπου
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στα 100 δισ. ευρώ, δηµιουργώντας ένα αθροιστικό χρηµατοδοτικό κενό της τάξης των 110 δισ. ευρώ.
Η ελληνική οικονοµία, διαχρονικά, δεν προσελκύει κεφάλαια από το εξωτερικό και βασίζεται κατά 90% σε
εγχώριες πηγές χρηµατοδότησης των επενδύσεων.
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Τσακαλώτος: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία και όχι
τους κακοπληρωτές
Τι είπε ο υπουργός Οικονοµικών για το επίδοµα θέρµανσης και την πρόθεση της κυβέρνησης για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ.
Τι είπε ο υπουργός Οικονοµικών για το επίδοµα θέρµανσης και την πρόθεση της κυβέρνησης για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ.
Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018 δήλωσε ο
υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασµού της κυβέρνησης. Ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Νέα Υόρκη
Θανάση Τσίτσα, ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal Link
και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το βήµα
του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που
έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4
άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ. Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε ότι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα καινούριο
φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι και αλλιώς ο
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν τον φόρο
εισοδήµατος. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει,
όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα
και πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µίας
κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα αναγκάστηκε να κάνει µία τόσο µεγάλη
δηµοσιονοµική προσαρµογή οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει σιγά
σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε
Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ».
τόνισε χαρακτηριστικά.

http://www.ant1news.gr/news
Publication date: 11/12/2018 06:49
Alexa ranking (Greece): 801
http://www.ant1news.gr/news/Economy/article/522354/tsakalotos-protasi-gia-na-p...

Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη σε σχετική ερώτηση του ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι
“επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του ΑΝΤ1 σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον ανέφερε ότι θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ . “Θα γίνει
αρκετά σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ” ,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι
λένε για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να
υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα
κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να
το συζητήσουµε”
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το
τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα
στον µήνα περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά .
Χθες, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.

http://www.press-gr.com/
Publication date: 11/12/2018 06:47
Alexa ranking (Greece): 1665
http://www.press-gr.com/2018/12/blog-post_257.html

Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις µεταρρυθµίσεις

Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Πρωινός καφές: η σηµερινή ηµέρα, 11 Δεκεµβρίου, µε µια µατιά
#Πρωινός καφές
Newsroom 11/12/2018 06:20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πολιτική
Συζήτηση και ψήφιση στην Ολοµέλεια της Βουλής του νοµοσχεδίου για την κατάργηση των µειώσεων στις
συντάξεις
Ακρόαση του προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισµού Δηµήτρη Κυριτσάκη από την Επιτροπή Θεσµών &
Διαφάνειας της Βουλής

Οικονοµία
Συνεχίζεται το 20ο επενδυτικό φόρουµ "Invest in Greece" της Capital Link στη Νέα Υόρκη

Διεθνή
O πρόεδρος της Κοµισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ενηµερώνει το Ευρωκοινοβούλιο ενόψει της Συνόδου
Κορυφής της Ε.Ε. της 13ης-14ης Δεκεµβρίου
Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε.
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Attracting much-needed FDIs, buyers for planned bond issues twin goals of Greek
delegation at Capital Link forum

Attracting much-needed FDIs, buyers for planned
bond issues twin goals of Greek delegation at
Capital Link forum
11/12/2018 - 04:12

Attracting desperately needed capital investment to Greece in order to meet an extremely ambitious goal of boosting
gross fixed capital formation (GFCF) by 11 percent in 2019, as well as covering new bond issues of up to four billion
euros, were the two main «discussion points» of a Greek delegation attending a Manhattan investment forum on
Monday.
The Greek representation at the 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York City is led by Finance
Minister Euclid Tsakalotos, who addressed the event after a video message by Greek Prime Minister Alexis Tsipras
was shown.
In a far cry from his days as a radical leftist opposition leader before 2015, Tsipras called on would-be international
investors to «again show confidence in a promising and, above all, safe investment destination», i.e. post-bailout
Greece. He referred, extensively, to financing tools now offered by a new development bank and credit lines extended
by the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development.
In his own video message, Alternate Finance Minister Giorgos Chouliarakis boasted of his coalition government’s
record in posting hefty primary budget surpluses as a percentage of GDP over recent years, exceeding creditors’
targets, in fact.
Public Debt Management Agency (PDMA) Deputy General Director Dimitris Tsakonas was also part of the Greek
delegation, as the PDMA is expected to publicize its 2019 schedule in the coming weeks, including new bond issues
worth at least four billion euros.
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«Κίτρινες κάρτες» στην Ελλάδα για πλειστηριασµούς, ιδιωτικοποιήσεις και
µισθούς µέσω... Νέας Υόρκης
Τσακαλώτος προς επενδυτές: «Greece is back»
Κοστέλο: Προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και το διάδοχο πλαίσιο
του νόµου Κατσέλη
Μήνυµα Πιτσιλή στους ξένους επενδυτές: «Η ΑΑΔΕ πληρώνει τα χρέη της»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο έστειλε µέσα από το 20o συνέδριο Invest in Greece το µήνυµα
σε Αθήνα και επενδυτές ότι η ελάφρυνση χρέους θα έρθει µόνο µε
µεταρρυθµίσεις
«Γεύση» από µεταµνηµονιακή επιτήρηση από τις αγορές πήρε χθες ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών στη
Νέα Υόρκη. Στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link και µπροστά σε ένα κοινό
επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν
δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Και επίσης, το ίδιο κοινό
άκουσε τον κύριο Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις αλλαγές που
επαγγέλλεται για τα Εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της ελληνικής Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιµένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειµένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήµα» στις αγορές ότι η µεταµνηµονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ηµεροµηνία λήξεως, ως την επόµενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.
Επιχείρηση πειθούς
Με σύνθηµα «Greece is back» («η Ελλάδα επέστρεψε») ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, προσπάθησε να
διαλύσει τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της
χώρας, όπως και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης
από την Αθήνα- ο Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής
επενδυτικός προορισµός για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο κύριος Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη
«κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης
του Προγράµµατος από τους Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς
θεσµούς –αν και αρχικά επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς
«κοινωνική ενσωµάτωση» των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών
τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα δάνεια»:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικας στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόµο Κατσέλη για
προστασία της α’ κατοικίας από πλειστηριασµούς, ενώ ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και
των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις»
ανέφερε, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασµα.Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να
ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και
να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων» και υπογράµµισε πως η
ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν
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οι πρόσθετες παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019
(επιστροφή κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης
και ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF).
Η «σκιά» του ΔΝΤ
Καταπέλτης τόσο κατά των κυβερνήσεων στα χρόνια του Μνηµονίου -όπως τα έζησε ο ίδιος τουλάχιστον
στη χώρα µας- ήταν και ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα,
Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος οικονοµολόγος, µίλησε στο ίδιο συνέδριο και
κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και πως όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται
για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα.
Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον
ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
Οι ανάγκες δανεισµού
Όλα αυτά έγιναν στην Νέα Υόρκη για τα «µάτια των αγορών» και των υποψηφίων Επνδυτών. Τον
σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, περιέγραψε ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας που ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
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Attracting much-needed FDIs, buyers for planned bond issues twin goals of Greek
delegation at Capital Link forum
Attracting desperately needed capital investment to Greece in order to meet an extremely ambitious goal of boosting
gross fixed capital formation (GFCF) by 11 percent in 2019, as well as covering new bond issues of up to four billion
euros, were the two main "discussion points" of a Greek delegation attending a Manhattan investment forum on
Monday.
The Greek representation at the 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York City is led by Finance
Minister Euclid Tsakalotos, who addressed the event after a video message by Greek Prime Minister Alexis Tsipras
was shown.
In a far cry from his days as a radical leftist opposition leader before 2015, Tsipras called on would-be international
investors to "again show confidence in a promising and, above all, safe investment destination", i.e. post-bailout
Greece. He referred, extensively, to financing tools now offered by a new development bank and credit lines extended
by the European Investment Bank and the European Bank for Reconstruction and Development.
In his own video message, Alternate Finance Minister Giorgos Chouliarakis boasted of his coalition government's
record in posting hefty primary budget surpluses as a percentage of GDP over recent years, exceeding creditors'
targets, in fact.
Public Debt Management Agency (PDMA) Deputy General Director Dimitris Tsakonas was also part of the Greek
delegation, as the PDMA is expected to publicize its 2019 schedule in the coming weeks, including new bond issues
worth at least four billion euros.
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Συστάσεις Κοστέλο προς την ελληνική κυβέρνηση ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ
Νέες προκλήσεις ΖάεφΣυστάσεις Κοστέλο προς την ελληνική κυβέρνηση
11/12/2018
Να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις κάλεσε την Αθήνα
ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, τόνισε ακόµη την ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Την ίδια σταθερός στην προκλητική ρητορική του για την ύπαρξη της «µακεδονικής γλώσσας» παραµένει ο
σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ.
Κληθείς να απαντήσει εάν οι δηλώσεις του περί «µακεδονικής γλώσσας» είναι αντιπαραγωγικές για τη
Συµφωνία των Πρεσπών και αν υπάρχουν πληροφορίες πως η Ελλάδα προετοιµάζει παράρτηµα για το
συγκεκριµένο τµήµα της συµφωνίας, ο Ζάεφ δήλωσε ότι δεν υπάρχει τέτοιο παράρτηµα της συµφωνίας και
ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
«Σε κάθε περίπτωση, αυτό που είναι σηµαντικό είναι πως πρέπει και οι δύο πλευρές να προσέχουµε την
φρασεολογία µας. Είναι γεγονός ότι στη συµφωνία υπάρχει αναφορά σε «µακεδονική» γλώσσα, είναι
γεγονός ότι αυτή ανήκει στη νοτιοσλαβική οµάδα γλωσσών και αυτό είναι κάτι που είναι αποδεκτό και
αποτελεί µέρος της συµφωνίας, όπως είναι γεγονός ότι θα γίνουµε Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας»
ανέφερε.
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Συστασεις Κοστελο προς την ελληνικη κυβερνηση

Νέες προκλήσεις ΖάεφΣυστάσεις Κοστέλο προς την ελληνική κυβέρνηση11/12/2018
Να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις κάλεσε την Αθήνα
ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, τόνισε ακόµη την ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Την ίδια σταθερός στην προκλητική ρητορική του για την ύπαρξη της «µακεδονικής γλώσσας» παραµένει ο
σκοπιανός πρωθυπουρ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
press-gr.com
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Powered by WPeMatico

http://www.rizospastis.gr/page.do
Publication date: 11/12/2018 05:47
Alexa ranking (Greece): 871
https://www.rizospastis.gr/story.do?id=10123984

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ: «Κράχτης» επενδύσεων η αντιλαϊκή
πολιτική

Eurokinissi
«Πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων», τόνισε ο Ντ.
Κοστέλλο
Με «κράχτη» την αντιλαϊκή πολιτική επιχειρεί η κυβέρνηση να «κεντρίσει» το ενδιαφέρον των διεθνών
επενδυτών και των αγορών, µε φόντο βέβαια και το µπαράζ των αναδιαρθρώσεων που προβλέπονται στη
συµφωνία για την επόµενη περίοδο και θα προστεθούν στους πάνω από 1.000 µνηµονιακούς νόµους.
Το αντιλαϊκό «αφήγηµα» είχε συνέχεια στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου «Invest in Greece», που
διοργανώθηκε χτες από την Capital Link στη Νέα Υόρκη, µε θεµατική την προσέλκυση επενδύσεων στην
Ελλάδα, ιδιαίτερα στους κλάδους των τραπεζών, της Ενέργειας, στον τουρισµό και τις υποδοµές, αλλά
και σε τοµείς όπως τα κρατικά και τα εταιρικά οµόλογα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, απευθυνόµενος, µε γραπτό µήνυµα, στους
«επενδυτές», υπογράµµισε ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα», διαβεβαιώνοντας ότι «µπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία
σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε
ταχείς διαδικασίες (fast track)».
Δίνοντας έµφαση στη γεωστρατηγική θέση της χώρας στο πλέγµα των ανταγωνισµών στην ευρύτερη
περιοχή, έκανε ειδική αναφορά στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, λέγοντας ότι «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα
είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα και που πάντα αναζητά νέους τρόπους
συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Στην τοποθέτησή του - µέσω τηλεδιάσκεψης - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γ. Χουλιαράκης,
αναδεικνύοντας την αποφασιστική συµβολή της σηµερινής κυβέρνησης στο αντιλαϊκό έργο, τόνισε στους
επενδυτές ότι «για αρκετά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα»...
Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντ. Κοστέλο, εστίασε στο επόµενο κύµα
µε τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις, και συγκεκριµένα στο ζήτηµα της «διαµόρφωσης» του κατώτατου
µισθού, µε βάση βέβαια την «παραγωγικότητα», στην επίτευξη των στόχων για τα «κόκκινα» δάνεια,
σε συνδυασµό και µε το καθεστώς της νοµικής προστασίας στην πρώτη κατοικία, στις
ιδιωτικοποιήσεις, στη «µεταρρύθµιση» της Δηµόσιας Διοίκησης, δηλαδή στις παρεµβάσεις που
προβλέπονται στο «ενισχυµένο εποπτικό πλαίσιο» για την επόµενη περίοδο.
Ο ίδιος για µια ακόµη φορά ξεκαθάρισε ότι η επιστροφή των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών
τραπεζών προϋποθέτει την ολόπλευρη εφαρµογή των «µεταρρυθµίσεων».
Η ανταγωνιστικότητα των εγχώριων βιοµηχάνων
Την ίδια ώρα, το Ιδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ, θέτοντας το πλέγµα των
αναδιαρθρώσεων που αποσκοπούν στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια βιοµηχανία, σε
µελέτη του που πραγµατοποιήθηκε µε την υποστήριξη της «πρωτοβουλίας "Ελληνική Παραγωγή" Συµβούλιο Βιοµηχανιών για την Ανάπτυξη», µεταξύ άλλων, εστιάζει στα παρακάτω:
-- Ασφαλιστικές εισφορές. «Οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε δυσµενή ανταγωνιστική
θέση, καθώς οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν µεγαλύτερα ποσά (σε σχέση µε την ΕΕ) για
δεδοµένες καθαρές αποδοχές των εργαζοµένων», επισηµαίνεται χαρακτηριστικά. Σε αυτό το φόντο,
προτείνεται «µείωση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ, εφόσον συνεχιστεί η µείωση της ανεργίας και σε
συνάρτηση µε αυτή», επίσης η περαιτέρω ενίσχυση της κρατικής επιδότησης για τις ασφαλιστικές
εισφορές σε νέους εργαζόµενους, πάνω από το 50% που προβλέπεται στον κρατικό προϋπολογισµό για
το 2019.
-- Κόστος Ενέργειας. Οπως επισηµαίνουν, το ενεργειακό κόστος της εγχώριας µεταποίησης, «αν και
έχουν καταγραφεί βελτιώσεις πρόσφατα», µε βάση στοιχεία της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας στις χώρες της ΕΕ, διαµορφώνεται στην Ελλάδα σχεδόν 30% υψηλότερα από τον µέσο όρο της
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ΕΕ. Μεταξύ άλλων προτείνονται: Διερεύνηση µέτρων στήριξης της βιοµηχανίας, ειδικά της εντάσεως
Ενέργειας, ενίσχυση διεθνών διασυνδέσεων για συµµετοχή στην Ενεργειακή Ενωση, περιορισµός
ύψους φόρων και χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος για βιοµηχανική χρήση.
-- Φορολογία - αποσβέσεις. Προτείνουν την «κατά προτεραιότητα χρήση των όποιων
δηµοσιονοµικών περιθωρίων για την επαναφορά ταχύτερων αποσβέσεων». Επίσης την
επιτάχυνση του χρονοδιαγράµµατος για µείωση του φορολογικού συντελεστή από τα 4 χρόνια (που
έχει προβλέψει η κυβέρνηση) στα 3 χρόνια και µάλιστα στο «πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου µείωσης των
φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις».
-- Χρηµατοδότηση. Προτάσσεται η ενίσχυση συµµετοχής της βιοµηχανίας στο Πρόγραµµα Δηµοσίων
Επενδύσεων, σε συνδυασµό µε παρεµβάσεις που αφορούν τη «µεγαλύτερη ευελιξία του
αναπτυξιακού νόµου», την αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων χρηµατοδότησης (π.χ. µέσω
κεφαλαιαγορών) κ.ά.
-- Αδειοδοτήσεις. Ως κύριο ζήτηµα αναφέρεται «η έλλειψη ολοκληρωµένου χωροταξικού σχεδιασµού, µε
περιφερειακή και κλαδική διάσταση».
Ενα ακόµα δώρο της κυβέρνησης προς το κεφάλαιο
Στο µεταξύ, άλλο ένα δώρο προς το κεφάλαιο έκανε πράξη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, µε την
τροπολογία που κατέθεσε χτες στη Βουλή, η οποία προβλέπει την επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών των επιχειρήσεων στην κύρια σύνταξη κατά 50% για τους νέους εργαζόµενους
έως 25 ετών.
Με την τροπολογία αυτή, οι εργοδοτικές εισφορές των επιχειρήσεων για την ηλικιακή αυτή οµάδα
µειώνονται από το 13,33% στο 6,66% και το υπόλοιπο θα επιδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισµό.
Το συνολικό κονδύλι από το οποίο απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ανέρχεται σε 51 εκατ. ευρώ σε
ετήσια βάση.
Πρόκειται για µέτρο το οποίο είχε ανακοινώσει πριν από τρεις µήνες από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός,
συνδέοντάς το ευθέως µε την προοπτική κάποιας αύξησης στον κατώτερο µισθό και την κατάργηση του
«υποκατώτατου» µισθού για τους νέους, που παραµένει σε ισχύ από το 2012.
Οπως είχε πει τότε στη ΔΕΘ, «η αύξηση του κατώτατου µισθού, αλλά και η κατάργηση του
υποκατώτατου, πρέπει να γίνει µε τρόπο που θα δηµιουργεί την κοινωνική συναίνεση και βεβαίως την
προοπτική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας»...
Ετσι, πριν ακόµα οι µισθωτοί µε µισθούς πείνας δούνε κάποια αύξηση λίγων ευρώ στο εισόδηµά τους, η
κυβέρνηση είχε αναγγείλει και σήµερα εφαρµόζει την απόφασή της να «µπουκώσει» τις επιχειρήσεις µε
νέες απαλλαγές.
Με τον τρόπο αυτό, η όποια µικρή αύξηση στον κατώτερο µισθό - όταν αυτή δοθεί - αντί να επιβαρύνει
τους εργοδότες, που τόσα κέρδισαν και κερδίζουν από την εκµετάλλευση των εργαζοµένων και την
καρατόµηση των µισθών, θα φορτωθεί και πάλι στα λαϊκά στρώµατα, αφού η επιδότηση των
ασφαλιστικών εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισµό έτσι και αλλιώς προέρχεται από τη σκληρή
φορολογία και τα µατωµένα πλεονάσµατα.
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Κόκκινα δάνεια, νόµος Κατσέλη, µεταρρυθµίσεις, σχέδια εξόδου στις αγορές
στην "ατζέντα" της 2ης µεταµνηµονιακής αξιολόγησης
Την "ατζέντα" µε τα θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του
ελληνικού προγράµµατος διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής
της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο. Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης,
παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο - ο οποίος πριν από µία εβδοµάδα
επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν καθυστερήσει - συνέστησε στην
ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον
νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς, στην αύξηση του
κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις (περιφερειακά λιµάνια). Δεν είναι η πρώτη
φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Έχει επαναληφθεί πολλάκις στο παρελθόν...
Bankingnews ·
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κόκκινα δάνεια, νόµος Κατσέλη, µεταρρυθµίσεις, σχέδια εξόδου στις αγορές
στην «ατζέντα» της 2ης µεταµνηµονιακής αξιολόγησης
Ο κίνδυνος µία παρατεταµένης απουσίας από τις κεφαλαιαγορές της Ελλάδος έχει αρχίσει να
προβληµατίζει τα κέντρα των αποφάσεων στις Βρυξέλλες
Την «ατζέντα» µε τα θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο
αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο
συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο - ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει - συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις
(περιφερειακά λιµάνια).
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Έχει επαναληφθεί πολλάκις στο παρελθόν και σε στιγµές
εφαρµογής των µνηµονίων που οι δανειστές θεωρούσαν σκόπιµο να κορυφωθεί η πίεση προς την χώρα
µας. Κάτι ανάλογο συνέβη και χθες από τη Νέα Υόρκη.
Ο Ντέκλαν Κοστέλο αξιοποίησε το βήµα του επενδυτικού συνεδρίου για να στείλει το µήνυµα των
Βρυξελλών στην Αθήνα δείχνοντας έτσι στην ελληνική πλευρά ότι δεν φτάνουν µόνο τα υπερπλεονάσµατα
και οι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης ( σ.σ. ακόµη βέβαια οι ταχύτητες στην ελληνική οικονοµία παραµένουν σε
χαµηλά επίπεδα - ο στόχος για το 2019 είναι για 2,5%) είναι και το πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων ή
άλλες καίριες µεταρρυθµίσεις, όπως η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ή η
ενίσχυση του ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που θα πρέπει να δοθεί έµφαση.
Η Κοµισιόν θέλει να αφήσει πίσω το ελληνικό θέµα και να µην ασχοληθεί ποτέ ξανά µε αυτό.
Για να µπορέσει όµως συµβεί θα πρέπει η Ελλάδα να αποκτήσει ξανά πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, κάτι
το οποίο δεν φαίνεται για την ώρα στον ορίζοντα.
Ο κίνδυνος µία παρατεταµένης απουσίας από τις κεφαλαιαγορές έχει αρχίσει να προβληµατίζει τα κέντρα
των αποφάσεων στις Βρυξέλλες που θεωρούν ότι το θέµα αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε να συζητηθεί στην
επόµενη κάθοδο των επικεφαλής στην Αθήνα (σ.σ. µετά τις 15 Ιανουαρίου) και ει δυνατόν να υπάρξουν
νέες πιο αυστηρές συστάσεις για την απότοµη µεταρρυθµιστική απραξία.
Η Ελλάδα µπορεί άνετα να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ. ευρώ)
από το «µαξιλάρι» των διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, το οποίο όµως δεν αποτελεί
λύση για την πληρωµή χρέους που λήγει το 2019.Το πιο πιθανό σενάριο, από µία τέτοια κίνηση της
ελληνικής δηµοκρατίας, είναι οι αγορές να το εκλάβουν περισσότερο ως αδυναµία έκδοσης νέων
οµολόγων για την αναχρηµατοδότηση του ελληνικού χρέους παρά για οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα ανεβάσει
απότοµα τις αποδόσεις στους ελληνικούς τίτλους καθιστώντας απαγορευτικό τον δανεισµό για την
Ελλάδα.
Κεντρική πολιτική των υπευθύνων του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους παραµένει η έκδοση ενός
νέου οµολόγου µε διάρκεια 5 έτη µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 εφόσον βέβαια οι συνθήκες κριθούν
κατάλληλες.
Θα ακολουθήσει άλλη µια έκδοση που θα δώσει την δυνατότητα άντλησης 4-5 δισ. ευρώ από τις αγορές.
Όλα αυτά τα σχέδια τελούν υπό την αίρεση ότι οι αγορές δεν θα είναι µόνιµα νευρικές.
Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link, µεταδίδει το ΑΠΕ.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε. Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η
Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή
προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις εδραιώσουµε ως δυναµικούς
προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια.
Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως»,
ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο
προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.

Πηγή: euro2day.gr
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Κοστέλο: «Ολοκλήρωση στις µεταρρυθµίσεις για να τρέξουν οι επενδύσεις»

«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές
δραστηριότητες και επενδύσεις», δήλωσε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στάθηκε επίσης στην ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Έθεσε εξάλλου ως στόχο την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
Δείτε επίσης: Οικογενειακός γιατρός: Καταρρέει το εγχείρηµα
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Tσίπρας: “Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα εταιρία σε λιγότερο από µία ώρα”
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
Viber
Ποιο ήταν το µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. “Μπορείτε τώρα να
δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει
στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Tσίπρας: “Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα
εταιρία σε λιγότερο από µία ώρα”

http://www.bankwars.gr/
Publication date: 11/12/2018 01:17
Alexa ranking (Greece): 3665
http://www.bankwars.gr/tsakalotos-apo-nea-yorki-greece-is-back-synarpastikoi-kair...

Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: «Greece is back» – Συναρπαστικοί καιροί για
επενδύσεις στην Ελλάδα – Σχεδιάζουµε την έξοδο στις αγορές
Με κεντρικό σύνθηµα «Greece is back» ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη,
όπου µίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link, επιδίωξε να στείλει ένα αισιόδοξο
µήνυµα στους επενδυτές και τους δανειστές.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε χαρακτηριστικά :
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs). Είπε επίσης
οτι µεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η
κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ
επεσήµανε πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια.
Ο κ. Τσακαλώτος επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα.
Τον Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.
Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές.
Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την αειφόρο και
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.

Συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο για τον Υπουργό Οικονοµικών της
Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα.
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Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής και εκλυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Tσίπρας: “Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα εταιρία σε λιγότερο από µία ώρα”
Ποιο ήταν το µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. “Μπορείτε τώρα να
δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει
στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι κάτι θετικό, αλλά ο στόχος
είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, τόνισε ο Ντ. Κοστέλο στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη, µεταδίδει το ΑΠΕ.

«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.

Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.

Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.

Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».

Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.

Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
THESSNEWS-DESK
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το
καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα,
της Capital Link.

Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
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Τέλος, σύµφωνα µε το ΑΠΕΜΠΕ, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την
Ρόδο τη Χαλκιδική και την Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του
2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://hania.news/
Publication date: 11/12/2018 00:05
Alexa ranking (Greece): 3140
http://hania.news/2018/12/11/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%ce%bd%ce%b1-%ce%ba%...

Ελενα Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού
µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το
καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα,
της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.

Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό
σήµα τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την
τεράστια ιστορία και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για
αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
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Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του
θεµατικού τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές
εµπειρίες. Και κάνουµε µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του
θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε
η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε
τοµείς που ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα
και η βιοµηχανία», είπε η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη
διευκόλυνση και επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Μποµπ Τρα: Λάθος η «φτωχή» επικοινωνία του ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό
Τα δημόσια οικονομικά είναι ο τομέας όπου η Ελλάδα πραγματικά αρίστευσε, είπε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέμβασή του μέσω
τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσματα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ μεταρρυθμίσεων, για να διαμορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσματικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος, σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηματοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δημοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ με θέμα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας και τις
μακροπρόθεσμες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κομισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης του ESM είναι πράγμα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος, ιδίως μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισμό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσματα σε ευθυγράμμιση με τους
συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, ενώ σημείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που απομένουν, θα είναι διαθέσιμη μία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπομπ Τρα, κατέγραψε ως το μεγαλύτερο λάθος του
Ταμείου, την «φτωχή» επικοινωνία του με τον ελληνικό λαό. «Τα προγράμματα προσαρμογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουμε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουμε τι συνέβαινε με την οικονομία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωματούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστημα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών με πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link, λαμβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, με συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αισιοδοξία των τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link
Την αισιοδοξία τους για το µέλλον αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίζουν κατέθεσαν
οι τραπεζίτες που µετείχαν στα πανελ του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η χώρα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει την βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, την δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα επεσήµανε ο Χρήστος Μεγάλου, ενώ
παράλληλα διατηρεί την θετική δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την απαραίτητη στροφή προς
ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Κατά τον CEO της Πειραιώς η ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για τη χώρα µας.
Στο γεγονός ότι οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται στάθηκε ο Νίκολαος Καραµούζης προέδρος
της Eurobank. Οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες ταχύτατα µετατρέπουν τα επιχειρηµατικά και
λειτουργικά τους µοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια
συναλλαγών.
Σύµφωνα µε τον Παύλο Μυλώνα, διευθύνων σύµβολο της Εθνικής, µε τη βελτίωση των δοµικών
στοιχείων της οικονοµίας οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και τονώνουν τα
µαξιλάρια ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόµενη ζήτηση για εταιρική δανειοδότηση.
Ο Martin Czurda από την πλευρά του ΤΧΣ σηµείωσε ότι οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης
των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της χώρας και την
τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και να τονώσουν
την οικονοµική ανάπτυξη.
Κατά το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Retit, ενώ οι τράπεζες χειρίζονται τα ανοίγµατά τους σε µη
εξυπηρετούµενα δάνεια, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα ώστε να
αντιµετωπίσουν τις «κληρονοµιές» της κρίσης. Αυτό εν τέλει θα τους επιτρέψει να εστιάσουν στην στήριξη
της οικονοµικής ανάκαµψης. Ο ίδιος εκτίµησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν
αξιοσηµείωτη πρόοδο στην αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο κλάδος. Οι τράπεζες
τώρα, επεσήµανε τελούν υπό διαπραγµάτευση σε ένα κλάσµα της αξίας στην οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε
ο κλάδος.
Τέλος, όπως επεσήµανε ο Πάνος Παπάζογλου της EY η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία
σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη
του SSM και της ΕΚΤ. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος θα επιτρέψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις
άλλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Προσωπικός στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο
απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο
Related Articles
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
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ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα -Να προχωρήσει µε
τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
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γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
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Τσακαλώτος: Άµεσες λύσεις για πρώτη κατοικία - Επίδοµα θέρµανσης
Τάσος Δασόπουλος
© Παρέχεται από: 24 Media Digital S.A.
Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο
επίδοµα θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα
µίλησε για σταδιακή επάνοδο της Ελλάδας σε µια "κανονικότητα".
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις
31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση της
προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να αφήνει χώρο για νέους
στρατηγικούς κακοπληρωτές "Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή
κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει
λίγο ακόµη δουλειά", εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ
ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ", είπε.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια επανόδου της Ελλάδας στις αγορές, τόνισε ότι µέχρι και το τέλος του, ο
ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019.
Μέσα σε αυτό - όπως είπε - θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Ξέσπασε δε ότι του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για παροχολογία
"Πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις;
Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε. Ξοδεύουµε τον χώρο από τον
προϋπολογισµό σε τοµείς κοινωνικούς που η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές" είπε, για να συνεχίσει λέγοντας ότι φέτος δίνεται έµφαση στην στέγαση, έναν τοµέα
που ήταν υποτιµηµένος στην Ελλάδα.

Προσεχώς µειώσεις άµεσων φόρων ΦΠΑ
Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια είπε ότι αν είναι ο ίδιος υπουργός Οικονοµικών τα επόµενα χρόνια θα
ήθελε να προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα
υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Θύµισε µάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει ήδη δροµολογηθεί ένα σχέδιο µείωσης της φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά 4% από το 29% στο 25% µέχρι και το 2022.

Θετική υπό όρους η Commission για "ελληνικές"
µεταρρυθµίσεις
Ο επικεφαλής της οµάδας της ΕΕ για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο αφού χαρακτήρισε εντυπωσιακή την
δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας από το 2010 µέχρι και σήµερα τόνισε ότι η βασική πρόκληση
σήµερα είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων. Μάλιστα, εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις.
Η πρώτη, είναι η ολοκλήρωση των 16 µεταρρυθµίσεων για πολλές από τις οποίες επισήµανε
καθυστερήσεις. Όπως είπε η ολοκλήρωση τους µε εκταµίευση της δόσης των περίπου 700 εκ ευρώ(600
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των Κεντρικών οµολόγων από ελληνικά οµόλογα και 100 εκατ. από την µείωση
επιτοκίων) και θα δώσει σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Ο κ. Κοστέλο συνέστησε προσοχή στην λήψη αποφάσεων ώστε να
µην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να µην χαθεί η πρόοδος που έχει γίνει ως τώρα.
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Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο τρίτο θέµα που αφορά τις τράπεζες. Επεσήµανε ειδικότερα την συζήτηση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας, "Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να
είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων".
Το δεύτερο πεδίο για τις τράπεζες είναι τα σχέδια για µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων µέσω SPV και
οµολόγων που θα εκδοθούν µε κρατικές εγγυήσεις. Στο θέµα αυτό είπε ότι είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα αν και τόνισε ότι θα υπάρξουν µε την DGCOM για κρατικές
ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τόνισε, πάντως, ότι το θέµα µπορεί να συζητηθεί.
Το τέταρτο, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
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Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την οικονοµία - Να
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις
Βράβευση του Έλληνα επιχειρηματία Ευ. Μυτιληναίου, στο 20ο επενδυτικό φόρουμ για την
Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018
Hellenic Capital Link Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο.
Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να
αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην
οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της.
Πλούσιοι και φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας
επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Ο Τσακαλώτος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν δίκαιοι και σωστοί όλοι οι φόροι
που µπήκαν
Για την οικονοµική κατάσταση της Ελλάδας µίλησε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, στη
Νέα Υόρκη.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη
ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος
παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως
και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι
µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν
πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον
ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα
κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.

http://www.neasamos.gr/
Publication date: 11/12/2018 10:37
Alexa ranking (Greece): 40659
http://www.neasamos.gr/?p=57853

Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
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Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Ευκ. Τσακαλώτοςυπουργός Οικονοµικών20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
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Το φορολογικό σύστηµα που σχεδιάζει ο Τσακαλώτος, το επίδοµα θέρµανσης
και ο νόµος Κατσέλη

Πώς περιέγραψε ο υπουργός Οικονοµικών τα πλάνα του για
τη φορολόγηση προσώπων και επιχειρήσεων αν παραµείνει
στο υπουργείο και τα επόµενα χρόνια
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
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αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Σχετικά Tags

Ευκλείδης Τσακαλώτος Νόµος Κατσέλη
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Τσακαλώτος: Στόχος µου ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πιο
σταθερό και δίκαιο - Τι είπε για το υπερπλεόνασµα
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ

http://www.avgi.gr/
Publication date: 11/12/2018 10:32
Alexa ranking (Greece): 509
https://www.avgi.gr/article/10938/9418365/euk-tsakalotos-stochos-ena-neo-phorol...

Ευκ. Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ
πιο σταθερό και δίκαιο
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη και χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά»
«Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών για τα επόμενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέμα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την ομιλία του στο φόρουμ, σημειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονομικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούμε από το πρόγραμμα να αντιμετωπίσουμε με ακόμη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονομίας, στα θέματα της ανάπτυξης, της δημόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτημα αν το νέο φορολογικό σύστημα θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη μείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόμουν περισσότερο όταν μιλούσα για τον προσωπικό μου στόχο, τον φόρο εισοδήματος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όμως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια μάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι μεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιμετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, με τον δημοσιονομικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιμετωπιστεί το θέμα του επιδόματος θέρμανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόμο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντομα θα είναι
έτοιμες οι ανακοινώσεις. «Θέλουμε μία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όμως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη και χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέμα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην ομιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαμβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτημα για το πότε αναμένει την έλευση των θεσμών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν με ρωτούν πλέον για τα πράγματα που γράφουν οι εφημερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση μας με τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τομέας. Το ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαμβάνομαι από το γεγονός ότι με ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καμία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόμη και πως το χρηματιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει με το ότι η αγορά είναι μικρή και 1-2 παίκτες μπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, μειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταμείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δημοσίου όπου δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να προχωρήσει με άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δημοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίμετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν με τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να μην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι με δανεικά; Να δημιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούμε σε τομείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουμε δημιουργήσει στον προϋπολογισμό. Σε τομείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τομέα των δημοσιονομικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σημείο της ομιλίας τους, σημειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονομία. Όμως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Α
Α
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Email Εκτυπωση
Κατηγορία
Φορολογία Ροη κατηγοριας
Χαρακτηριστική του τρόπου µε τον οποίο σκέφτεται ο Κ. Μητσοτάκης είναι η χθεσινή του αναφορά στο
σύνθηµα “Η δηµοκρατία πούλησε τη Μακεδονία”. Το σύνθηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον στις
µαθητικές...
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Πάλµερ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση µεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ
Οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και
την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες στους δυτικούς και
ευρωατλαντικούς θεσµούς
«Έχουμε λάβει μια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωμένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε σταθερότητα και ευημερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλμερ, μιλώντας στο επίσημο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλμερ ήταν ο
κεντρικός ομιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε με το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην ομιλία του ο Μάθιου Πάλμερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις, για να σημειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του στα θέματα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σύμβολο των αυξανόμενων οικονομικών και διαπροσωπικών
σχέσεών μας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόμιο να συμμετέχω ως μέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλμερ επισήμανε ότι οι δύο χώρες συμμερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυμία τους να διατηρήσουμε αυτές τις χώρες αγκυροβολημένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς. Πρόσθεσε ακόμη πως η Ελλάδα συμμερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σημασίας για τη μελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συμπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συμφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόμενος στην αυξανόμενη αμυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σημαντικό να
αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ως σύμβολο της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγματα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισμού του ΝΑΤΟ μέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη μεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευμάτων και των ελικοπτέρων μας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόμη
σημαντικό μήνυμα. Όχι μόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονομικά από την προσωρινή παρουσία
αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δημιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούμε με τους εταίρους μας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ασκήσεις μας επιτρέπουν να
αναπτύξουμε κοινές δυνατότητες για αμοιβαίο όφελος και των δύο χωρών μας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική μνεία στα ενεργειακά, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιμων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναμικά και όπου υπάρχει μεγάλη αμερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόμα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σημειώνοντας πως αμερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν με την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλμερ υπογράμμισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιμες αποφάσεις με βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι μπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κινητοποιήσουμε τα μέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εμπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθμός ανάπτυξης θα καθοριστεί σημαντικά από τα μηνύματα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
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Το θέμα αυτό, είπε ο κ. Πάλμερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουμε να δώσουμε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουμε ειλικρινά και άμεσα σχετικά με τους τομείς όπου οι Αμερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διμερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να μας κάνουν να ελπίζουμε και εάν υπήρχε ποτέ μία εποχή για να επενδύσουμε στην
Ελλάδα - στα μέτωπα της οικονομίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγμή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουμε τον Στρατηγικό Διάλογο μας με την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Email Εκτυπωση
Κατηγορία
Διπλωµατία-Άµυνα Ροη κατηγοριας
Χαρακτηριστική του τρόπου µε τον οποίο σκέφτεται ο Κ. Μητσοτάκης είναι η χθεσινή του αναφορά στο
σύνθηµα “Η δηµοκρατία πούλησε τη Μακεδονία”. Το σύνθηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον στις
µαθητικές...
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες

Οι 12 +1 µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που καθυστερούν
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο - ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει - συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
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Τσακαλώτος: Οι επενδυτές µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit,
παρά για την Ελλάδα
Σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις για τον νόµο Κατσέλη, προαναγγέλλει ο υπουργός Οικονοµικών

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
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«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΩΝ ()
To koutipandoras.gr θεωρεί δικαίωµα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο,
τονίζουµε ρητά ότι δεν υιοθετούµε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και µόνο
αυτόν. Παρακαλούµε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια µε ύβρεις θα διαγράφονται,
ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα -Να προχωρήσει µε
τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
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γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο - ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει - συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µε 12.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού
έως το τέλος του 2018: Τον Οκτώβριο του 2019 το προσωπικό ανερχόταν σε 11.633 άτοµα, ενώ
αναµένεται η ολοκλήρωση διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για την κάλυψη επιπλέον 548 θέσεων.
Αποφυγή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Αύγουστο του
2018 ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Αυτή θα είναι η βάση για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου στη
δεύτερη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εφαρµογή του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα άνοιγµα
τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθµιας περίθαλψης έως το τέλος του 2018. Λειτουργούν περίπου
90 µονάδες στην επικράτεια, µε διαφορετικά επίπεδα στελέχωσης.
Ολοκλήρωση του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων στον τοµέα της υγείας (ΕΚΑΠΥ) έως το τέλος
του 2018. Αν και δεν έχει στελεχωθεί πλήρως, το ΕΚΑΠΥ έχει ολοκληρώσει παλιότερους
διαγωνισµούς εξοικονοµώντας πόρους.
Αντιµετώπιση Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων (ΜΕΔ). Εφαρµόζεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός,
παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση τόσο των αιτήσεων όσο και των επιτυχηµένων διαπραγµατεύσεων.
Στο πλαίσιο επέκτασης της προστασίας των δανειοληπτών µέσω του νόµου για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, επισηµαίνεται η ανάγκη αποφυγής αρνητικού αντίκτυπου στις προσπάθειες εκκαθάρισης
των Μη εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ). Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δεν
παρουσιάζει προβλήµατα.
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος e-justice στο πλαίσιο της εφαρµογής του τριετούς σχεδίου
δράσης για τη Δικαιοσύνη. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έγκαιρα.
Σχέδιο µεταβίβασης των µετοχών που κατέχει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
των συστηµικών τραπεζών έως το τέλος του 2018. Η προετοιµασία της στρατηγικής εξόδου
συνεχίζεται.Δεν έχει αναφερθεί πρόοδος αναφορικά µε την επέκταση της δικαιοδοσίας της
Επιτροπής Επιλογής.
Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού, σύµφωνα µε
τον Νόµο 4172/2013. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τον επόµενο κύκλο αναπροσαρµογής, µε στόχο να
ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019.
Ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης για την αδειοδότηση επενδύσεων. Ετοιµάζεται δευτερεύουσα
νοµοθεσία που αφορά το Άρθρο 78 του νόµου 4549/2018 (διαδικασίες αδειοδότησης για
περιβαλλοντικές υπηρεσίες).
Αποδέσµευση της ΔEH από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2018. Δόθηκαν δύο παρατάσεις. Η πλήρης
αποεπένδυση αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Συνεχής εφαρµογή του
στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ). Η ΕΤΑΔ παρακολουθεί τα
επιχειρηµατικά σχέδια των θυγατρικών και βρίσκεται στη φάση προσδιορισµού των ποιοτικών και
ποσοτικών δεικτών απόδοσης.
Μεταφορά του ΟΑΚΑ στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) και αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ έως το
τέλος του 2018. Η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η προθεσµία για τη µεταφορά του
ΟΑΚΑ το 2018 δεν είναι ρεαλιστική, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος.
Μεταφορά του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών, του Ελληνικού και του ΔΕΣΦΑ στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έως το τέλος του 2018. Το κλείσιµο της
συµφωνίας για τον ΔΕΣΦΑ αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. Για το Διεθνές
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Αεροδρόµιο Αθηνών, η προθεσµία αποτελεί πρόκληση. Για το Ελληνικό, συνεχίζονται οι προσπάθειες
ολοκλήρωσης των όρων µεταφοράς των µετοχών στον ανάδοχο, ενώ αναµένονται καθυστερήσεις
στις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και στην άδεια για το καζίνο. Η συµφωνία αναµένεται να
ολοκληρωθεί το 1ο τρίµηνο του 2019.
Διορισµός υψηλόβαθµων στελεχών στη Δηµόσια Διοίκηση σύµφωνα µε τον Νόµο 4369/2016 έως το
τέλος του 2018. Η διαδικασία για τον διορισµό 88 από 90 Γενικών Διευθυντών ολοκληρώθηκε τον
Οκτώβριο. Για τις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας διορισµός (για
συνολικά 69 θέσεις).
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Ευ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί

Ευ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν «να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας».
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, «καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή. «Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο»,
είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την
άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να
δηµιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες
και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή
πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι

https://sofokleous10.gr/
Publication date: 11/12/2018 10:27
Alexa ranking (Greece): 6637
http://www.sofokleous10.gr/index.php/bussines/item/168829-mytilinaios-den-ypar...

δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που µπήκαν δίκαιοι και
σωστοί
«Κίτρινες κάρτες» στην Ελλάδα για πλειστηριασµούς, ιδιωτικοποιήσεις και
µισθούς µέσω... Νέας Υόρκης
Τσακαλώτος προς επενδυτές: «Greece is back»
«Χρειάζεται λίγη δουλειά ακόµη» είπε για το θέµα της προστασίας της α΄
κατοικίας - «Θα έθετα στόχο την αλλαγή του φορολογικού συστήµατος αν
έµενα 3-4 χρόνια στη θέση του υπ. Οικονοµικών»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
Newsroom
Δηµοσίευση
11.12.2018 | 10:12
Ανανέωση
11.12.2018 | 10:13
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
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τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΖΗΤΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΚΟΣΤΕΛΟ
Ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ζήτησε προσοχή στο θέµα του
κατώτατου µισθού και των κόκκινων δανείων.
Συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ προσεκτικά βήµατα
αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό και µε τις
παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του Ν.
Κατσέλη – Σταθάκη, απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία. Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές
τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700
εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Τόνισε πως η Ελλάδα "πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος".
Ο κ. Κοστέλο επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι
θετική σε γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταµνηµονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι
ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά µε το
πρωτογενές πλεόνασµα.
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Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
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υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Στόχος µου ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πιο
σταθερό και δίκαιο - Τι είπε για το υπερπλεόνασµα
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
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Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
#ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ #ΦΟΡΟΙ #ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
share
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«Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», τονίζει ο
Τσακαλώτος από τις ΗΠΑ
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν
πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη
καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της
ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη
ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα
επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος
παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως
και σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι
µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές
για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός
χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της
λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί
τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως
ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν
κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από
το γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από
τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν
πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον
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ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα
κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας
του Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε
άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής
πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την
επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν
η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα
κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η
δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως
σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς
το περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η
Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά
ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
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Διθύραµβοι Τσακαλώτου για το επενδυτικό κλίµα στην Ελλάδα – «Καµπανάκι»
από Κοστέλο
Από
NewsRoom
Αισιόδοξο μήνυμα στους επενδυτές και τους δανειστές επιδίωξε να στείλει ο Υπουργός Οικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη, όπου μίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουμ «Invest in Greece» του
Capital Link.
Με κεντρικό σύνθημα «Greece is back» ο Υπουργός Οικονομικών επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύματα
για την παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσμεύσεων, ενώ παράλληλα προσπάθησε
να ψαρέψει νέες επενδύσεις μιλώντας για την πρόοδο της χώρας στο μέτωπο των κόκκινων δανείων και
στις µεταρρυθµίσεις.
«Χωρίς να θέλω να μειώσω το πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs). Είπε επίσης
ότι μεταρρυθμίσεις χωρίς κοινωνική ενσωμάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισμού, αλλά και η
κοινωνική ενσωμάτωση χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσακαλώτος.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών μέτρων αλλά και στη μη περικοπή των συντάξεων, ενώ
επεσήμανε πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα μειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια.
Ωστόσο, στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link και μπροστά σε ένα κοινό
επενδυτών και κυβερνητικών αξιωματούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα μας,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιμακίου της Κομισιόν και της Τρόικας για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν
δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει.
Παράλληλα, το ίδιο κοινό άκουσε τον Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει μεγάλη προσοχή στις
αλλαγές που επαγγέλλεται για τα εργασιακά, γιατί μπορεί να σημάνει πισωγύρισμα της ελληνικής
Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιμένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειμένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήμα» στις αγορές ότι η μεταμνημονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ημερομηνία λήξεως, ως την επόμενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.

http://www.ekriti.gr/
Publication date: 11/12/2018 10:23
Alexa ranking (Greece): 957
http://www.ekriti.gr/oikonomia/metarrythmiseis-zitoyn-oi-daneistes

Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές
Οικονοµία

Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές
11.12.2018 - 10:18

http://www.ekriti.gr/
Publication date: 11/12/2018 10:23
Alexa ranking (Greece): 957
http://www.ekriti.gr/oikonomia/metarrythmiseis-zitoyn-oi-daneistes

Μπορεί η ελληνική πλευρά να παρουσίασε την επόµενη µέρα για την οικονοµία εστιάζοντας στα
πλεονάσµατα ωστόσο οι δανειστές φαίνεται να επιµένουν στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων προκειµένου
να γίνει το επόµενο βήµα για το χρέος.
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη και µπροστά σε ένα κοινό επενδυτών και
κυβερνητικών αξιωµατούχων το οικονοµικό επιτελείο άκουσε τον επικεφαλής του κλιµακίου της Κοµισιόν
και της τρόικας για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους
Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει.
Στην ίδια κατεύθυνση και ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα ο οποίος εξέφρασε
ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές
και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: H Ελλάδα επέστρεψε
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
«Greece is back» (Η Ελλάδα επέστρεψε). Με τη φράση αυτή ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος προσπάθησε από το βήµα του 20ου Συνεδρίου «Invest in Greece» της Capital Link Forums
στη Νέα Υόρκη να σχηµατοποιήσει τη βελτίωση των προοπτικών της ελληνικής οικονοµίας.
Ο κ. Τσακαλώτος εστίασε στη δηµοσιονοµική και µεταρρυθµιστική πρόοδο της Ελλάδος, που δηµιουργούν
καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις και ταχύτερη ανάπτυξη. «Είναι συναρπαστικοί καιροί για την
Ελλάδα», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος υπερασπίσθηκε το πακέτο κοινωνικών παροχών της κυβέρνησης, τονίζοντας πως
µεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και πως η
κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς τις µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη. Ειδικό βάρος έδωσε
στη µη περικοπή των συντάξεων, αλλά και στη σταδιακή µείωση του φόρου των επιχειρήσεων.
Ο υπουργός αποκάλυψε πως για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των «κόκκινων» δανείων των
τραπεζών η κυβέρνηση εργάζεται επάνω σε ένα σύστηµα παροχής εγγυήσεων (Asset
Protection Scheme).
«Σκεφτόµαστε ένα Asset Protection Scheme για να αντιµετωπίσουµε το θέµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των τραπεζών. Δεν µπορώ να ανακοινώσω το πότε θα είµαστε έτοιµοι, αλλά µπορώ να πω ότι θα
είµαστε σύντοµα», είπε ο υπουργός.
Αναλύοντας τα κριτήρια του εγχειρήµατος ο κ. Τσακαλώτος είπε πως η κυβέρνηση επέλεξε το
συγκεκριµένο σχέδιο λόγω της ταχύτητας της εφαρµογής της λύσης, του ρίσκου εκτέλεσης της, και της
δυνατότητας άµεσης έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύστηµα που θα είναι εύκολο στην εφαρµογή, που έχει ήδη
χρησιµοποιηθεί µε απτά αποτελέσµατα και υπάρχει εµπειρία µε αυτό», είπε.
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Σαφάρι επενδύσεων στη Νέα Υόρκη

Η προσέλκυση των άµεσων επενδύσεων αποτελεί τον στόχο
της ελληνικής αποστολής µε επικεφαλής τον ΥΠΟΙΚ,
Ευκλείδη Τσακαλώτο που βρίσκεται από τη Δευτέρα στη Νέα
Υόρκη.
Η προσέλκυση των άµεσων επενδύσεων για να επιτευχθεί ο φιλόδοξος στόχος της κυβέρνησης για αύξηση
του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 11% µέσα στο 2019, αλλά και της
κάλυψης νέων εκδόσεων ελληνικών οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, είναι ο στόχος
της ελληνικής αποστολής µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο που βρίσκεται
από τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στο 20ό επενδυτικό forum για την Ελλάδα της Capital Link, εκτός από την οµιλία του υπουργού
Οικονοµικών, µεταδόθηκε µήνυµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάλεσε τους
επενδυτές να «εµπιστευτούν εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω απ’ όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό»,
ενώ έκανε εκτενή αναφορά στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιµα µέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Από την πλευρά του, µέσω τηλεδιάσκεψης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει,
αλλά «δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις». Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός
ότι η Ελλάδα γύρισε σελίδα µετά το 2016, καταφέρνοντας να παράξει πρωτογενή πλεονάσµατα:
«Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε», είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών.
«Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.

Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
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Σηµειώνεται πως στην ελληνική αποστολή συµµετείχε και ο διευθύνων σύµβουλος του Οργανισµού
Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από τον ΟΔΔΗΧ αναµένεται µέσα στις
επόµενες εβδοµάδες η έκδοση του ετήσιου προγραµµατισµού για το 2019, ο οποίος και αναµένεται να
προβλέπει νέες εκδόσεις οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, χρήµατα που θα
χρησιµοποιηθούν -όπως και µέρος του buffer- για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας.
Στο forum της Capital Link, ο κ. Τσάκωνας υποστήριξε ότι «οι νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την
επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων
ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του ελληνικού
χρέους».
Μήνυµα Κοστέλο από το Capital Link: Η Ελλάδα να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη
βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο
εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για
τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους
δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις
για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά.
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
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Σαφάρι επενδύσεων στη Νέα Υόρκη
Η προσέλκυση άµεσων επενδύσεων προκειµένου να επιτευχθεί ο εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος της
αύξησης του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 11% µέσα στο 2019, αλλά και
της κάλυψης νέων εκδόσεων ελληνικών οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, είναι ο
στόχος της ελληνικής αποστολής µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, η οποία
βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη.
Στο 20ό επενδυτικό forum για την Ελλάδα της Capital Link, εκτός από την οµιλία του υπουργού Οικονοµικών,
µεταδόθηκε µήνυµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάλεσε τους επενδυτές να «εµπιστευτούν
εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω απ’ όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό», ενώ έκανε εκτενή αναφορά
στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και τις
συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.
Στη δική του παρέµβαση, επίσης µέσω τηλεδιάσκεψης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει,
αλλά «δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις». Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η
Ελλάδα γύρισε σελίδα µετά το 2016, καταφέρνοντας να παράξει πρωτογενή πλεονάσµατα: «Τα δηµόσια
οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε», είπε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών.
Στην ελληνική αποστολή µετείχε και ο διευθύνων σύµβουλος του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από τον ΟΔΔΗΧ αναµένεται µέσα στις επόµενες εβδοµάδες η
έκδοση του ετήσιου προγραµµατισµού για το 2019, ο οποίος και αναµένεται να προβλέπει νέες εκδόσεις
οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, χρήµατα που θα χρησιµοποιηθούν -όπως και µέρος
του buffer- για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας. Στο forum της Capital Link, ο κ.
Τσάκωνας υποστήριξε ότι «οι νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου
προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών
αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του ελληνικού χρέους».
Επισηµάνσεις θεσµών
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα Ντέκλαν
Κοστέλο ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019 είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου
τη «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»,
παρατήρησε.
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Τσακαλώτος: Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα
κάθε χρόνο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη και χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της είναι η δηµιουργία ενός
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κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας του, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά στην
αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ
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«Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
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ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μ. Πάλµερ: Ισχυρότερη η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ/ Ώρα να επενδύσουµε στη χώρα
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή», είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link.
Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο
«2018 Hellenic Capital Link Leadership Award», ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Μυτιληναίος: Χρειάζεται φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον
Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ», τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Η Ελλάδα πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια/ Βασική συνιστώσα η ολοκλήρωση της συµφωνίας
των Πρεσπών
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.ά., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι
ένα ακόµη σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την
προσωρινή παρουσία αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν,
επίσης, την ευκαιρία να συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι
ασκήσεις µας επιτρέπουν να αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών
µας και για περιφερειακή σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού TAP, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν sτην ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Eυκαιρίες στον τουριστικό κλάδο/ Θα στηρίξουµε τις επενδύσεις, αρκεί να αποµακρυνθούν
τα εµπόδια
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
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κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι
µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει
περαιτέρω το εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές
πολιτικές και αποφάσεις. Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά
από τα µηνύµατα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
Οι επενδυτές θέλουν σαφήνεια στην κυβερνητική πολιτική
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουµε στην Ελλάδα
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η
στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα
την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
20ό επενδυτικό συνέδριο Capital Link: Η Ελλάδα γύρισε σελίδα/ Συνεχίζονται οι
µεταρρυθµίσεις
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες

Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο – ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει – συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.

Οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και έχει µείνει
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Ευκλείδης Τσακαλώτος: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία
και όχι τους κακοπληρωτές
Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018
δήλωσε στο real.gr ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε
την πρόθεση για µείωση της φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του
τετραετούς σχεδιασµού της κυβέρνησης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης στο real.gr
ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο προστασίας που θα προστατεύει τη
πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal Link
και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το βήµα
του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που
έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4
άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ.Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε οτι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα καινούριο
φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι και αλλιώς ο
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν τον φόρο
εισοδήµατος.. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει,
όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα
και πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µίας
κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα αναγκάστηκε να κάνει µία τόσο µεγάλη
δηµοσιονοµική προσαρµογή οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει σιγά
σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε.
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ»
.τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.grαποκάλυψε ότι
“επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά
σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι λένε
για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι
κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον µήνα
περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.
Nτέκλαν Κοστέλο: «Προσοχή στη µείωση του κατώτατου µισθού»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κοµισιόν στο 20ο οικονοµικό επενδυτικό φόρουµ της Capital link
την Κοµισιόν στη Νέα Υόρκη, επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται σε
µία σειρά από κρίσιµα πεδία και έκανε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και
για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον
κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας
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µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη.
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, αλλά θα µπορούσαν να
ήταν καλύτερα είπε αναφορικά µε την πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό. Παράλληλα εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους
επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Αφορούν
στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναµόρφωση της
πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουµε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ
σηµαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυµένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των παρεµβάσεων
στο χρέος. Πέρα από τα χρήµατα θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις αγορές και τους
επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθούκάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της συστήνουµε
να προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να µην διακυβεύσει την πρόοδο
που έχει γίνει.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος.
Βλέπουµε µείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να δούµε δύο
ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας από τους
πλειστηριασµούς, το πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από την πλευρά της
Επιτροπής είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι στοχευµένο και να µην
εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία απόδειξη της
υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα. Υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε το
νοµικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την µαζική
εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση να
προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου µίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε µέρος και ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Μπόµπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το πολιτικό σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά όσο και η
Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες µε πόρους που η Ελλάδα δεν
έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε γεγονότα, αντί
να διαµορφώνει το δικό της µέλλον. Αναφερόµενος στη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα τόνισε
πως το µεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να εξηγήσουµε το τι
συνέβαινε µε την οικονοµία», κατέληξε.
Πηγή: real.gr
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου σε επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
στις ΗΠΑ

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
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Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Τσακαλώτος: Με Asset Protection Scheme η αντιµετώπιση των κόκκινων
δανείων
Θανάσης Κουκάκης
«Η κυβέρνηση εργάζεται επάνω σε ένα σύστηµα παροχής εγγυήσεων (Asset Protection Scheme)»,
αποκάλυψε από τη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στην αποσαφήνιση πως η κυβέρνηση εργάζεται επάνω σε ένα σύστηµα παροχής εγγυήσεων
(Asset Protection Scheme) για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των «κόκκινων» δανείων των
τραπεζών, προχώρησε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας στο 20ο Συνέδριο
«Invest in Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη.
Ο ίδιος έδειξε πως δεν προκρίνει την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη µείωση των
«κόκκινων» δανείων που προβλέπει την ταυτόχρονη µεταφορά σε εταιρεία ειδικού σκοπού
(SPV) «κόκκινων» δανείων ύψους 40 δισ. ευρώ και αναβαλλόµενου φόρου 7,5 δισ. ευρώ, ο
οποίος σήµερα συνυπολογίζεται στο µετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών.
«Σκεφτόµαστε ένα Asset Protection Scheme για να αντιµετωπίσουµε το θέµα των µη
εξυπηρετούµενων δανείων των τραπεζών. Δεν µπορώ να ανακοινώσω το πότε θα είµαστε έτοιµοι,
αλλά µπορώ να πω ότι θα είµαστε σύντοµα», είπε ο υπουργός.
Αναλύοντας τα κριτήρια του εγχειρήµατος ο κ. Τσακαλώτος είπε πως η κυβέρνηση επέλεξε λύσεις στη
βάση των εξής δεδοµένων: Της ταχύτητας της εφαρµογής της λύσης, του ρίσκου εκτέλεσης της, και της
δυνατότητας άµεσης έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
τους άλλους θεσµούς.
«Πιστεύω πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύστηµα που θα είναι εύκολο στην εφαρµογή, που έχει ήδη
χρησιµοποιηθεί µε απτά αποτελέσµατα και υπάρχει εµπειρία µε αυτό», είπε ο υπουργός.
Στη βάση αυτή επικαλέσθηκε την προεργασία που έχει κάνει το ΤΧΣ µε το Asset Protection Scheme,
τονίζοντας πως το µοντέλο αυτό είναι συµβατό µε πρωτοβουλίες που ήδη αναλαµβάνουν κάποιες
τράπεζες (Eurobank).
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O Ευ. Τσακαλώτος στο φόρουµ της Capital Link: Στόχος ένα νέο φορολογικό
σύστηµα απλό, σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
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υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
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Ευ. Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την οικονοµία – Ενωµένοι
θα τα καταφέρουµε

ADMAN

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο “2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award”, στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα “πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
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το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει”.
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
-να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
-να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
“Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα” είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι “ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο”.
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την ελληνική οικονοµία
Η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τονίζει ο
επιχειρηµατίας

Την ανάγκη η Ελλάδα να δηµιουργήσει ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον
τονίζει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη, ο κ. Μυτιληναίος τιµήθηκε για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, µε το
βραβείο «2018 Hellenic Capital Link Leadership Award».

Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.

«Να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο»

Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:

- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.

- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.

Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
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α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ

β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.

γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.

«Η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα»

Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήσει ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.

Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».

Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Η φρεσκάδα των Lidl βγαίνει στον δρόµο
Τώρα, η φρεσκάδα LIDL δεν βρίσκεται µόνο µέσα στα καταστήµατά της, αλλά ταξιδεύει στους δρόµους
της πόλης µε το «The Fresh Bar». Ένα ειδικά διαµορφωµένο φορτηγάκι, γεµάτο φρέσκα τρόφιµα, αλλά και
φρέσκες ιδέες για υγιεινή διατροφή.
Μια απολαυστική εµπειρία, που φέρνει όλο και περισσότερους σε επαφή µε τα φρέσκα προϊόντα LIDL που
βρίσκουµε στα καταστήµατα: Ζουµερό κρέας, αγνά γαλακτοκοµικά, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, ζεστό
ψωµί. Όλα εκεί και όλα… γεµάτα γεύση και ξεχωριστή ποιότητα. Εγγυηµένες νοστιµιές - από 400 Έλληνες
παραγωγούς και προµηθευτές - που έχουν περάσει τους περισσότερους ελέγχους και έχουν αποκτήσει
δικαιωµατικά, κορυφαίες πιστοποιήσεις και βραβεία.
«Στο «The Fresh Bar» του LIDL µπορούµε να απολαύσουµε συνταγές φαγητών και ροφηµάτων φτιαγµένες
από τον διάσηµο σεφ Λευτέρη Λαζάρου, µε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά προϊόντα που µπορούµε εύκολα να
βρούµε στο κοντινότερο κατάστηµα LIDL!
Το φορτηγάκι µας έχει ήδη πραγµατοποιήσει τις απολαυστικές του στάσεις σε πολλά σηµεία στην Ελλάδα,
από γειτονιές στην Αθήνα µέχρι διάφορες πόλεις στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ θα συνεχίσει τη µοναδική
διαδροµή του, για να µεταφέρει παντού τη φρεσκάδα LIDL», αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας.
Επόµενες στάσεις:
ΑΘΗΝΑ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ | 14.12. | 11ΠΜ-3ΜΜ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΤΥΠΕΤ | 15.12. | 11ΠΜ-3ΜΜ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΛ. ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 11.01. | 11ΠΜ-3ΜΜ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 12.01. | 11ΠΜ-3ΜΜ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 18.01. | 11ΠΜ-3ΜΜ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ | 19.01. | 11ΠΜ-3ΜΜ
Επισκεφθείτε µας και στο:
www.lidl-hellas.gr
www.lidl-axizei.gr
www.facebook.com/lidlgr/
www.twitter.com/Lidl_Hellas_
www.instagram.com/lidl_hellas
www.linkedin.com/company/lidl-hellas
https://www.youtube.com/user/lidlhellas
έκα χρόνια λειτουργίας συµπλήρωσε φέτος το Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και Προϊόντων Μέλισσας που
έλαβε χώρα την στο Σ...
Στην Agrotech το 2018 εφαρµόστηκε η γεωργία ακριβείας σε καλλιέργειες ορυζώνων της Χαλάστρας και
της Ορεστιάδας, σε...
Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, διακρίθηκε στο 18ο Συνέδριο Marketing και Πωλήσεων µε το βραβείο
Best Launching για...
Τα Καφεκοπτεία Λουµίδη, η Ελληνική Οικογενειακή Επιχείρηση µε την µακρόχρονη παράδοση στον κόσµο
του καφέ, γιορτάζ...
Το βραβείο "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της M...
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Σαφάρι επενδύσεων στη Νέα Υόρκη
Ο σχεδιασµός για αγορές και cash buffer, οι συστάσεις για µεταρρυθµίσεις, η αυτοκριτική του
ΔΝΤ
Από την έντυπη έκδοση
Η προσέλκυση άµεσων επενδύσεων προκειµένου να επιτευχθεί ο εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος της
αύξησης του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 11% µέσα στο 2019, αλλά και
της κάλυψης νέων εκδόσεων ελληνικών οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, είναι ο
στόχος της ελληνικής αποστολής µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, η οποία
βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη.
Στο 20ό επενδυτικό forum για την Ελλάδα της Capital Link, εκτός από την οµιλία του υπουργού Οικονοµικών,
µεταδόθηκε µήνυµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάλεσε τους επενδυτές να «εµπιστευτούν
εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω απ’ όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό», ενώ έκανε εκτενή αναφορά
στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, αλλά και τις
συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων.
Στη δική του παρέµβαση, επίσης µέσω τηλεδιάσκεψης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει,
αλλά «δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις». Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η
Ελλάδα γύρισε σελίδα µετά το 2016, καταφέρνοντας να παράξει πρωτογενή πλεονάσµατα: «Τα δηµόσια
οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε», είπε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών.
Στην ελληνική αποστολή µετείχε και ο διευθύνων σύµβουλος του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από τον ΟΔΔΗΧ αναµένεται µέσα στις επόµενες εβδοµάδες η
έκδοση του ετήσιου προγραµµατισµού για το 2019, ο οποίος και αναµένεται να προβλέπει νέες εκδόσεις
οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, χρήµατα που θα χρησιµοποιηθούν -όπως και µέρος
του buffer- για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας. Στο forum της Capital Link, ο κ.
Τσάκωνας υποστήριξε ότι «οι νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου
προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών
αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του ελληνικού χρέους».
Επισηµάνσεις θεσµών
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα Ντέκλαν
Κοστέλο ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019 είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου
τη «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»,
παρατήρησε.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Απλούστερο, σταθερότερο και δικαιότερο φορολογικό σύστηµα θα έθετε ως
στόχο ο Ευκλείδης Τσακλώτος αν παρέµενε υπουργός Οικονοµικών στα
επόµενα 3-4 χρόνια
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Φωτογραφίες: Δηµήτρης Πανάγος
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου,
µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Το ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε και στην οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας παράλληλα ότι η
βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο,
ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές
προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
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Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, το φόρο εισοδήµατος παρά τα
κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και
οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».

Πάντως, παραδέχθηκε ότι καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε το δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.

Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για το Νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
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έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά».
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.

Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Εχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Εχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».

Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.

«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».

Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.

Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.

“Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις καθώς η χρονιά ήταν πολύ
καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο”, είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Ευάγγελος Μυτιληναίος: Διεθνής βράβευση "2018 Hellenic Capital Link Leadership
Award"
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
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ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων
AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb,
προκύπτει ότι από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε
εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000
καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην
εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
Πηγή: iefimerida.gr
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Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές -Kαµπανάκι από Κοστέλο
Μπορεί η ελληνική πλευρά να παρουσίασε την επόµενη µέρα για την οικονοµία εστιάζοντας στα
πλεονάσµατα ωστόσο οι δανειστές φαίνεται να επιµένουν στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων προκειµένου
να γίνει το επόµενο βήµα για το χρέος.
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη και µπροστά σε ένα κοινό επενδυτών και
κυβερνητικών αξιωµατούχων το οικονοµικό επιτελείο άκουσε τον επικεφαλής του κλιµακίου της Κοµισιόν
και της τρόικας για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους
Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει.
Στην ίδια κατεύθυνση και ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα ο οποίος
εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές
περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό
και λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που
αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη
των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση
του ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα,
Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι
πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Μυτιληναίου σε
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο
αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήσει ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
ΣΣ: Φώτο από την βράβευση του κ. Μυτιληναίου. Από αριστερά: Βοηθός υφ. Εξ. Μάθιου Πάλµερ, υπουργός
Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, Ντιν Μητρόπουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρέσβης Χάρης Λαλάκος,
πρόεδρος Capital Link Νίκος Μπορνόζης και Όλγα Μπορνόζη.
...(περισσότερα: https://www.altsantiri.gr)
Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *

Σχόλιο
Όνοµα *
Ηλ. διεύθυνση *
Ιστότοπος
Δημοσίευση σχολίου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις - Να προχωρήσουµε µε τις
µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα "πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει".
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
-να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
-να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
"Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα" είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι "ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο".
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Μ. Πάλµερ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
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συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Βγαίνουν ξανά οι κίτρινες κάρτες από τους δανειστές

Δύσκολη αναµένεται η δεύτερη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση
- Οι 12 +1 µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που καθυστερούν
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα. Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του
Φεβρουαρίου.
Την «ατζέντα» µε τα θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του
ελληνικού προγράµµατος διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής
της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο. Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης,
παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο - ο οποίος πριν από µία εβδοµάδα
επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν καθυστερήσει - συνέστησε στην
ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον
νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς, στην αύξηση του
κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσηε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και έχει µείνει πίσω είναι οι
εξής:
1. Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µε 12.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού
έως το τέλος του 2018: Τον Οκτώβριο του 2019 το προσωπικό ανερχόταν σε 11.633 άτοµα, ενώ
αναµένεται η ολοκλήρωση διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για την κάλυψη επιπλέον 548 θέσεων.
2. Αποφυγή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Αύγουστο του
2018 ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Αυτή θα είναι η βάση για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου στη
δεύτερη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
3. Εφαρµογή του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα άνοιγµα
τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθµιας περίθαλψης έως το τέλος του 2018. Λειτουργούν περίπου
90 µονάδες στην επικράτεια, µε διαφορετικά επίπεδα στελέχωσης.
4. Ολοκλήρωση του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων στον τοµέα της υγείας (ΕΚΑΠΥ) έως το τέλος
του 2018. Αν και δεν έχει στελεχωθεί πλήρως, το ΕΚΑΠΥ έχει ολοκληρώσει παλιότερους
διαγωνισµούς εξοικονοµώντας πόρους.
5. Αντιµετώπιση Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων (ΜΕΔ). Εφαρµόζεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός,
παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση τόσο των αιτήσεων όσο και των επιτυχηµένων διαπραγµατεύσεων.
Στο πλαίσιο επέκτασης της προστασίας των δανειοληπτών µέσω του νόµου για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, επισηµαίνεται η ανάγκη αποφυγής αρνητικού αντίκτυπου στις προσπάθειες εκκαθάρισης
των Μη εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ). Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δεν
παρουσιάζει προβλήµατα.
6. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος e-justice στο πλαίσιο της εφαρµογής του τριετούς σχεδίου
δράσης για τη Δικαιοσύνη. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έγκαιρα.
7. Σχέδιο µεταβίβασης των µετοχών που κατέχει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
των συστηµικών τραπεζών έως το τέλος του 2018. Η προετοιµασία της στρατηγικής εξόδου
συνεχίζεται.Δεν έχει αναφερθεί πρόοδος αναφορικά µε την επέκταση της δικαιοδοσίας της
Επιτροπής Επιλογής.
8. Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού, σύµφωνα µε
τον Νόµο 4172/2013. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τον επόµενο κύκλο αναπροσαρµογής, µε στόχο να
ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019.
9. Ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης για την αδειοδότηση επενδύσεων. Ετοιµάζεται δευτερεύουσα
νοµοθεσία που αφορά το Άρθρο 78 του νόµου 4549/2018 (διαδικασίες αδειοδότησης για
περιβαλλοντικές υπηρεσίες).
10. Αποδέσµευση της ΔEH από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2018. Δόθηκαν δύο παρατάσεις. Η πλήρης
αποεπένδυση αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Συνεχής εφαρµογή του
στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ). Η ΕΤΑΔ παρακολουθεί τα
επιχειρηµατικά σχέδια των θυγατρικών και βρίσκεται στη φάση προσδιορισµού των ποιοτικών και
ποσοτικών δεικτών απόδοσης.
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11. Μεταφορά του ΟΑΚΑ στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) και αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ έως το
τέλος του 2018. Η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η προθεσµία για τη µεταφορά του
ΟΑΚΑ το 2018 δεν είναι ρεαλιστική, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος.
12. Μεταφορά του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών, του Ελληνικού και του ΔΕΣΦΑ στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έως το τέλος του 2018. Το κλείσιµο της
συµφωνίας για τον ΔΕΣΦΑ αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. Για το Διεθνές
Αεροδρόµιο Αθηνών, η προθεσµία αποτελεί πρόκληση. Για το Ελληνικό, συνεχίζονται οι προσπάθειες
ολοκλήρωσης των όρων µεταφοράς των µετοχών στον ανάδοχο, ενώ αναµένονται καθυστερήσεις
στις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και στην άδεια για το καζίνο. Η συµφωνία αναµένεται να
ολοκληρωθεί το 1ο τρίµηνο του 2019.
13. Διορισµός υψηλόβαθµων στελεχών στη Δηµόσια Διοίκηση σύµφωνα µε τον Νόµο 4369/2016 έως το
τέλος του 2018. Η διαδικασία για τον διορισµό 88 από 90 Γενικών Διευθυντών ολοκληρώθηκε τον
Οκτώβριο. Για τις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας διορισµός (για
συνολικά 69 θέσεις).
Σχετικά Tags
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Ο Τσακαλώτος είπε αυτό που περίµεναν τα funds
Αυτή την φορά, µπροστά σε ένα κοινό 1.300 ανθρώπων, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε αυτό που περίµεναν
τα funds.
Γράφει: Νώντας Ψαρράς
Στην Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link, ο υπουργός Οικονοµικών δεν είπε ότι η Ελλάδα δεν
χρειάζεται λεφτά από την αγορά, επειδή έχει «µαξιλάρι», αλλά ότι πολύ σύντοµα θα έχει ετοιµάσει ο
ΟΔΔΗΧ το πρόγραµµα δανεισµού του 2019.
Σε συνάντηση που ακολούθησε την οµιλία δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι έδωσαν το «παρών» πολλά funds
που ενδιαφέρονται για ελληνικά οµόλογα. Λίγα κεφάλαια να βάλει καθένα από αυτά και η Ελλάδα θα
επιστρέψει µε πολύ καλούς όρους στην αγορά…
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Μάθιου Πάλµερ: Ισχυρότερη και πιο ζωντανή η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
Το µήνυµα του αµερικανού βοηθού υφ. Εξωτερικών των ΗΠΑ στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link.
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος , πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας. Σύµφωνα µε το ΑΠΕ, στην οµιλία του ο
Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να
σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας,
δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών. «Κατά τη γνώµη
µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών σχέσεών µας
από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης,
υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε. Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες
συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία
τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς.
Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως
αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας
Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα ανοίξει. Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο
χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της
εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και
εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του
κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα». Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ
στην Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες. Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό
κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το
κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε
ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής
κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική
ανάπτυξη. «Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους
της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω
το εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε. Το θέµα αυτό, είπε ο κ.
Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την Πέµπτη στην Ουάσιγκτον)
και πρόσθεσε: «Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά
και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς
επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική». Ιδιαίτερη µνεία
έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή σχέση ΗΠΑ Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο. «Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε
και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της
πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό,
προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για
εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας, αναφέρει η
Υπουργός Τουρισµού
Κοινοποίηση

«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας την Δευτέρα
10/12 στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα
δύο δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η
Ελλάδα έχει εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον
Αύγουστο, έχει εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
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«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ypaithros.gr

https://www.economistas.gr/
Publication date: 11/12/2018 09:49
Alexa ranking (Greece): 814
https://www.economistas.gr/epiheiriseis/3583_mytilinaios-i-ellada-na-anakalypsei-x...

Μυτιληναίος: Η Ελλάδα να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της
#Μυτιληναίος
Newsroom 11/12/2018 09:21 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
-να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
-να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα" είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι "ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές -Kαµπανάκι από Κοστέλο
Μπορεί η ελληνική πλευρά να παρουσίασε την επόµενη µέρα για την οικονοµία εστιάζοντας στα
πλεονάσµατα ωστόσο οι δανειστές φαίνεται να επιµένουν στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων προκειµένου
να γίνει το επόµενο βήµα για το χρέος.
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη και µπροστά σε ένα κοινό επενδυτών και
κυβερνητικών αξιωµατούχων το οικονοµικό επιτελείο άκουσε τον επικεφαλής του κλιµακίου της Κοµισιόν
και της τρόικας για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους
Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει.
Στην ίδια κατεύθυνση και ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα ο οποίος
εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές
περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό
και λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που
αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη
των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση
του ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα,
Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι
πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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06:31
Στο σφυρί την Τετάρτη τα Attica Stores –Στα 41,5 εκατ. η τιµή εκκίνησης
06:20
Σε δύο «δόσεις» οι πληρωµές του κοινωνικού µερίσµατος – Έως 21 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις
06:16
ΕΛΣΤΑΤ: Ένα στα 4 νοικοκυριά αδυνατεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρµανσης- Αύξηση 14,7% στην τιµή
06:13
Ο ΟΗΕ αναζητεί 4 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεµένη
05:58
Πέφτει η θερµοκρασία σήµερα-Βροχές, καταιγίδες και χιόνια
05:45
Λιβύη: Η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας», αφού ένοπλοι κατέλαβαν τη
Σαράρα, µια από τις κυριότερες πετρελαιοπηγές της χώρας
05:20
Απίστευτο: Σε 12 χρόνια το κλίµα της Γης θα θυµίζει εκείνο που επικρατούσε πριν από 3 εκατοµµύρια
χρόνια
05:00
Υπουργείο Εργασίας: Όψιµο και υποκριτικό το ενδιαφέρον της ΝΔ για τη φτώχεια
04:40
Μεξικό: Αστυνοµικοί φέρονται να επιτέθηκαν εναντίον µεταναστών
04:20
Με τα «Κίτρινα Γιλέκα» και η διάσηµη ηθοποιός Ούµα Θέρµαν
04:00
Εκκενώνεται δηµοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη λόγω επικινδυνότητας του κτιρίου
03:40
Ο Αραβικός Σύνδεσµος προειδοποιεί τον ακροδεξιό εκλεγµένο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου εναντίον της
µεταφοράς της πρεσβείας της Βραζιλίας στο Ισραήλ στην Ιερουσαλήµ
03:20
Γαλλία: Ζαν-Λικ Μελανσόν (Ανυπότακτη Γαλλία) και Ολιβιέ Φορ (Σοσιαλιστικό Κόµµα) υποβαθµίζουν τις
εξαγγελίες Μακρόν
03:00
Φωτιά στο hotspot προσφύγων στον Βόλο
02:40
Κορυφαίες εταιρείες της βιοµηχανίας της µόδας δεσµεύονται υπέρ του κλίµατος
02:20
Υεµένη: Ο ΟΗΕ αναζητεί 5 δισεκατοµµύρια δολάρια για να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια στην
εµπόλεµη χώρα το 2019
02:00
Brexit: Η Τερέζα Μέι ανέβαλε την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων για την επικύρωση της
συµφωνίας Βρετανίας-ΕΕ, ο χρόνος βαραίνει όλο και περισσότερο
01:40
Σε ηµερίδα µε θέµα την Εξωτερική πολιτική και την πολιτική Εθνικής Άµυνας από το 1974 έως σήµερα
συµµετείχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
01:20
Εποικοδοµητική συζήτηση του Δ. Βίτσα µε τον Τούρκο οµόλογό του, υπό την αιγίδα του Δ. Αβραµόπουλου,
για το µεταναστευτικό
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01:00
«Μια ιστορική στιγµή για να χτίσουµε το θεµέλιο για ένα νέο εθνικό συµβόλαιο», δήλωσε ο Μακρόν
ανακοινώνοντας έκτακτα οικονοµικά µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης
00:40
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 17 αλλοδαποί σε εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο
00:20
OHE: Περισσότερες από 1.100 δολοφονίες υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µεταξύ 2015 και 2017
00:01
Γαλλία: Από 8 έως 10 δισεκ. ευρώ κοστολογεί η κυβέρνηση τα έκτακτα οικονοµικά µέτρα που εξήγγειλε ο
Μακρόν
23:18
OHE: Περισσότερες από 1.100 δολοφονίες υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µεταξύ 2015 και 2017
23:00
Ο Ε.Μακρόν Χαρακτήρισε «δικαιολογηµένη» και «βαθιά» την οργή που εκφράζουν τα «κίτρινα γιλέκα»
22:45
Έως την Παρασκευή 21 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό µέρισµα
22:33
Η Έλενα Κουντουρά στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link -«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία
του τουρισµού µας»
22:29
Brexit: Οι Εργατικοί θα καταθέσουν πρόταση µοµφής «όταν θεωρήσουν ότι θα έχει επιτυχή έκβαση»
22:25
Επιδροµή του ισραηλινού στρατού στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων-Kατάσχεση υλικού από κλειστό
κυκλώµατος τηλεόρασης
22:17
Βλάντις Ντοµπρόφσκις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις επιπτώσεις που θα έχουν στον
προϋπολογισµό της Γαλλίας τα νέα φορολογικά µέτρα
21:33
Στο 94΄ ο Πανιώνιος ισοφάρισε τον Λεβαδειακό (1-1) στη Ν.Σµύρνη
21:32
Μακρόν: Κατάργηση του φόρου κοινωνικών ασφαλίσεων για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν λιγότερα
από 2.000 ευρώ
21:15
Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση των µισθών κατά 100 ευρώ µηνιαίως
21:04
Κ.Μητσοτάκης: Σενάρια επιστηµονικής φαντασίας η οποιαδήποτε συναλλαγή µε το «Ποτάµι» για το ζήτηµα
της συµφωνίας των Πρεσπών
21:03
Στ.Θεοδωράκης για την συµφωνία µε την πΓΔΜ: Το «Ποτάµι» δεν αλλάζει την άποψή του- Πρέπει να
υπάρχει λύση
20:52
Έκτακτη σύνοδο για το Brexit συγκαλεί την Πέµπτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλτ
Τουσκ- «Δεν θα γίνει επαναδιαπραγµάτευση της Συµφωνίας Αποχώρησης»
20:49
Ο Παναιτωλικός κέρδισε µε 2-1 τον Απόλλωνα Σµύρνης στο Αγρίνιο
20:48
Basket League:Παναθηναϊκός- Περιστέρι 80-75
20:33
Η Πορτογαλία αποπλήρωσε πρόωρα το δάνειο που είχε λάβει από το ΔΝΤ – Κέρδος 1,16 δισ ευρώ από
τόκους
20:23
Χωρίς νερό από 22:00 εως τις 7 το πρωί οι Δήµοι Πετρούπολης, Καµατερού, Ιλίου και Περιστερίου λόγω
τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό
20:08
Ντ.Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις- Θετική η έξοδος από το
πρόγραµµα στήριξης του ESM- Στόχος η βιώσιµη ανάκαµψη
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20:07
Ζ.Ζάεφ:«Το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε τη «µακεδονική» µας γλώσσα, είναι αποδεκτό και
αναγνωρίζεται από την Ελλάδα»
20:06
Μήνυµα Αλ.Τσίπρα στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link: «Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική
και ελκυστική για επενδύσεις χώρα
20:05
Basket League: Μαρόκο: Ψηφίστηκε από 155 χώρες το παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ για τη µετανάστευση
19:54
Basket League: Παναθηναϊκός- Περιστέρι 43-39 (ηµίχρονο)
19:53
Παναιτωλικός- Απόλλων Σµ.: 2-0 (ηµίχρονο)
19:41
Αύριο η επίσηµη φωταγώγηση της πόλης στην Πλατεία Συντάγµατος
19:38
«Τραγουδάµε για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή»- Απόψε στο Μέγαρο Μουσικής συναυλία για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα από την Διεθνή Αµνηστία
19:32
Τ.Μέι: H αποχώρηση από την Ε.Ε θα γίνει όπως έχει προαναγγελθεί στις 29 Μαρτίου 2019
19:32
Έως 6 Ιανουαρίου η έκθεση «Τέχνη και Εποχή» στην Πινακοθήκη δήµου Αθηναίων (κτήριο Μεταξουργείου)
19:18
Συγκέντρωση στη Βουλή πραγµατοποιούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί- Ζητούν µόνιµους διορισµούς µε
βάση την προϋπηρεσία και την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου
18:52
M. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται ο νόµος περί καταχραστών του δηµοσίου
18:45
Γ.Κατρούγκαλος: Προσήλωση στη Συµφωνία των Πρεσπών- «Αυτονόητη προϋπόθεση ότι και η άλλη πλευρά
σέβεται απολυτως το πνεύµα και το γράµµα της»
18:30
Εως τις 21 Δεκεµβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόµενους
18:23
Η Τ.Μέι θα συζητήσει µε τους Ευρωπαίους ηγέτες τις ανησυχίες του βρετανικού κοινοβουλίου για το
Brexit- «Αγκάθι» το θέµα των συνόρων της Β.Ιρλανδίας
18:17
Εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας το Κέντρο Επιστήµης και Τεχνολογίας «ATHENA», του
Ιδρύµατος Ευγενίδου
18:15
πΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για τις τελικές τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση
της Συµφωνίας των Πρεσπών
18:12
Διάγγελµα θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν ( 9 µµ ώρα Ελλάδος) ,στον απόηχο των
επεισοδίων από τις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων
18:05
20ο Capital Link Invest in Greece Forum – Αύριο η «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
17:42
Παρατείνεται έως 28 Ιουνίου η προθεσµία αποσπάσεων δηµοσίων υπαλλήλων που λήγει στις 31-12-2018,
εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες
17:38
Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συµφωνία για το Brexit
17:37
Χρηµατιστήριο: Στις 638,20 µονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,62%
17:35
Κ. Μπακογιάννης: Η Αστυνοµία δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης
17:33
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DUP: Καλεί την Τερέζα Μέι να αποσύρει το «δίχτυ ασφαλείας» από τη συµφωνία για το Brexit
17:29
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Αναζητείται έξοδος (αλλά όχι…κινδύνου) της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

Αναζητείται έξοδος (αλλά όχι…κινδύνου) της
Ελλάδας στις διεθνείς αγορές

11/12/2018 - 07:42

Σχέδιο άσκησης γοητείας στις αγορές επιχειρεί να καταστρώσει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης
εν όψει της προσπάθειας να επιστρέψει το Ελληνικό Δηµόσιο στις αγορές τη νέα χρονιά. Με δεδοµένο ότι
δεν επαληθεύτηκαν οι κυβερνητικές εκτιµήσεις για το πως θα αντιµετωπίσουν οι αγορές την χώρα αµέσως
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µετά την έξοδο από τα προγράµµατα, τα αρµόδια στελέχη «ζυγίζουν» ξανά όλα τα δεδοµένα προκειµένου
να επανακαθορίσουν τη στάση της κυβέρνησης.
Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι επισηµαίνουν ότι στόχος της κυβέρνησης παραµένει η επιστροφή το
συντοµότερο δυνατό στις αγορές, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι ταµειακά καλυµµένη για το επόµενο
διάστηµα. Οι ίδιοι παράγοντες ωστόσο σηµειώνουν ότι µια οικονοµία δεν είναι δυνατό να παραµένει για
µεγάλο χρονικό διάστηµα εκτός αγορών.
Όπως εξηγούν η αποχή αυτή δηµιουργεί ανησυχία στις αγορές και επιφυλακτικότητα στους επενδυτές
γεγονός που δεν αποτυπώνεται µόνο στις αποδόσεις των Ελληνικών οµολόγων, αλλά και στο σύνολο της
Οικονοµίας. Με αυτό το δεδοµένο η κυβέρνηση και ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
εξετάζουν όλα τα δεδοµένα και αναζητούν την κατάλληλη στιγµή για την έκδοση ενός ακόµα οµολόγου.
Η επιλογή του χρόνου ωστόσο θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερα µεγάλη προσοχή καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος
µιας αποτυχηµένης εξόδου η οποία θα µπορούσε να προκαλέσει µεγάλες πιέσεις στην Ελληνική Οικονοµία.

Προγραµµατισµός
Ο προγραµµατισµός για τις εκδόσεις οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου θα αποκαλυφθεί το επόµενο
διάστηµα από τον ΟΔΔΗΧ, όπως έτσι κι αλλιώς οφείλει να κάνει µετά την έξοδο της χώρας από το
δηµοσιονοµικό πρόγραµµα και την Μνηµονιακή εποπτεία. Σηµαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η στάση
των επενδυτών απέναντι στα Ελληνικά οµόλογα.
Η αποκλιµάκωση της έντασης µεταξύ Ιταλίας και Κοµισιόν τις τελευταίες ηµέρες έχει λειτουργήσει θετικά
στις αποδόσεις των Ελληνικών οµολόγων, γεγονός που προκαλεί αισιοδοξία στο οικονοµικό επιτελείο.
Εφόσον µεταξύ Ρώµης και Βρυξελλών βρεθεί κοινός τόπος προκειµένου να σταµατήσουν οι
«εχθροπραξίες», τότε θεωρείται δεδοµένο ότι αυτό θα αποτυπωθεί και στις αποδόσεις των Ελληνικών
οµολόγων.
Παρόλα αυτά το κλίµα στις αγορές παραµένει δύσκολο καθώς τα ανοιχτά µέτωπα είναι πάρα πολλά και οι
εξελίξεις ραγδαίες. Σε αυτό το πλαίσιο η Ελληνική πλευρά αναζητά επενδυτές οι οποίοι θα δείξουν
εµπιστοσύνη στην Ελληνική Οικονοµία και πίστη στις κυβερνητικές εκτιµήσεις ότι θα σηµειωθεί σηµαντική
ανάπτυξη το 2019.
Με αυτές τις προθέσεις άλλωστε και το οικονοµικό επιτελείο έχει ξεκινήσει ένα κύκλο επαφών µε
επενδυτές και εταιρίες, αρχής γενοµένης από την συµµετοχή του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτου στο συνέδριο invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης.

ΠΡΙΝ ΦΥΓΕΤΕ

Οι ευρωπαϊκές πόλεις µε τη µεγαλύτερη κυκλοφοριακή συµφόρηση

Το Brexit σε 5 ερωτήσεις: Τί θα συµβεί αν χάσει η Μέι (µην αποκλείσετε τίποτα…)
Πηγή: huffingtonpost
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Tsipras claims Greece promotes stability in region via Prespes Agreement with FYROM
Pro-FYROM Rainbow party calls for Greece to introduce “Macedonian” language in public schools
Commenting on the Prespes Agreement between Greece and FYROM, Greek Prime Minister Alexis Tsipras
underlined that it proved Greece “is a force that promotes consensus and stability and always looking for new ways of
cooperation and mutual development. ”
Tsipras said Greece was becoming an investment-friendly and export-oriented country “focusing on innovation and
premium value production” during his speech at the Capital Link’s 20th investment forum for Greece.
The statements by Mr Tsipras came on the heels of FYROM PM Zoran Zaev’s position on Monday that Greece had
already recognised the “Macedonian” language, despite the strong reactions caused by his views about the teaching
of “Macedonian language” in schools in northern Greece.
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Κοστέλο: Η Ελλάδα από το 2016 γύρισε σελίδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Μυτιληναίος: Η Ελλάδα να ανακαλύψει ξανά το ρόλο της - Να επιστρέψει στην
ευηµερία
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας βραβεύτηκε ο Έλληνας επιχειρηµατίας, στο
Capital Link.
«Πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο
περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και
να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει», τόνισε ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, από το βήµα του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα», σηµείωσε ο κ. Μυτιληναίος, µετά τη
βράβευσή του µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link Leadership Award», για την εξαιρετική συµβολή του
στην οικονοµία της Ελλάδας.
Την απονοµή του βραβείου στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της MYTILINEOS S.A. έκανε ο
πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας
Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την
επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του
φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου
Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων
µεγάλων χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την
παγκοσµιοποίηση εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.

http://www.insider.gr/
Publication date: 11/12/2018 09:46
Alexa ranking (Greece): 219
https://www.insider.gr/eidiseis/epiheiriseis/102180/mytilinaios-brabeysi-sto-capital-...

Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Βράβευση Ευ. Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική οικονοµία

Για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας τιμήθηκε
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος
Μυτιληναίος, με το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link Leadership Award",
στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα της Capital
Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονομή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ,
Χάρης Λαλάκος, παρουσία της υπουργού Τουρισμού Έλενας
Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι
συμμετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο
Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Ντιν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισμό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχημένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού
φόρουμ. Κεντρικός ομιλητής στο επίσημο δείπνο του φόρμου ήταν ο
Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην ομιλία του ο τιμώμενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε
ικανοποίηση γιατί, μετά από αρκετό καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το
επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο.
Σημείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουμε στην Ελλάδα «πρέπει να δούμε τι
συμβαίνει στον κόσμο και να αξιολογήσουμε το ευρωπαϊκό και το
παγκόσμιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα μας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα
κρύα χρόνια της κρίσης, στην ομαλότητα και την ευημερία που της
αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ,
της Ρωσίας και άλλων μεγάλων χωρών στην παγκόσμια οικονομία, ενώ
ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές
οδούς και ενισχύοντας την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου
από τις ΗΠΑ.
- να μειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ
δημιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο οποίος θα είναι έντιμος
και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σημείωσε ακόμη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη
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επιλογή από τη δηµοσιονοµική και πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτημα που έθεσε τι σημαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσμια τάξη
και η μετά την παγκοσμιοποίηση εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η
χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναμώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις,
κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί με επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να
κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το ζήτημα με την Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με τη μέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόμενα χρόνια, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ευημερήσει
μόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόμαστε
την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονομία είπε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και
τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η Ελλάδα να προχωρήσει με τις
συμφωνημένες
μεταρρυθμίσεις
και
την
ιδιωτικοποίηση,
να
δημιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηματικό και φορολογικό
περιβάλλον. Να προσελκύσει μεγάλες και μικρές ξένες και εγχώριες
επενδύσεις με γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωμένη ενεργειακή
πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σημειώνοντας ότι η οικονομική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία
βασικά προβλήματα, τα δημοσιονομικά ελλείμματα, το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα αξιοπιστίας, τόνισε ότι πρέπει
να ασχοληθούμε και με τα τρία, αν θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας μια
κρίση και, κυρίως, το ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωμένοι και
εργαζόμενοι
σκληρά
κατορθώσαμε
να
δημιουργήσουμε
μία
ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά
την ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να μείνουμε
ενωμένοι και να ονειρευόμαστε ότι δεν θα είναι μακρά που γενιές
Ελλήνων θα δουν μία πραγματικά αναπτυγμένη, ώριμη και ευημερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές -Kαµπανάκι από Κοστέλο
Μπορεί η ελληνική πλευρά να παρουσίασε την επόµενη µέρα για την οικονοµία εστιάζοντας στα
πλεονάσµατα ωστόσο οι δανειστές φαίνεται να επιµένουν στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων προκειµένου
να γίνει το επόµενο βήµα για το χρέος.
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη και µπροστά σε ένα κοινό επενδυτών και
κυβερνητικών αξιωµατούχων το οικονοµικό επιτελείο άκουσε τον επικεφαλής του κλιµακίου της Κοµισιόν
και της τρόικας για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους
Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει.
Στην ίδια κατεύθυνση και ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα ο οποίος
εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές
περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό
και λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που
αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη
των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση
του ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα,
Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι
πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
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Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα

ADMAN

«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
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«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Greece is an 'ideal partner' in the region, US official says
The United States has made a “strategic decision” whereby Greece is the “ideal partner” in the quest to bring stability
and prosperity to a “complex” region, Deputy Assistant Secretary of State for European and Eurasian Affairs Matthew
Palmer has said.
This has been an “excellent” year in US-Greek relations Palmer said, speaking at the 20th Capital Link Forum, which
opened in New York on Monday.
Increasing “economic and interpersonal” ties between Washington and Athens were exemplified on a symbolic level,
Palmer said, by the American presence at last September's Thessaloniki International Fair, where the USA was the
honored country.
Both Greece and the US want to see the Western Balkans and Turkey “firmly anchored” in the western and EuroAtlantic institutions, Palmer added, saying that in this framework, Greece is seen “not just as a market of 11 million
people, but as a gateway to the Western Balkans.”
The American official added, however, that completion of the Prespes name deal with the Former Yugoslav Republic
of Macedonia is vital for Greece in this regard.
Thanks to its partnerships with Israel, Egypt and Cyprus, Greece is a “vital” player in shaping Southeastern Europe's
energy map, Palmer said, also highlighting the deepening strategic relationship between Athens and Washington.
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Κυβερνητικός αναβρασµός για τη Συµφωνία των Πρεσπών
Συνεδριάζει εκτάκτως η κοινοβουλευτική οµάδα των ΑΝΕΛ
Του Γιάννη Καµπουράκη
gkamp@naftemporiki.gr
Η είδηση της σηµερινής έκτακτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής οµάδας των ΑΝΕΛ, έπεσε ως
«βόµβα» χθες στο πρωθυπουργικό επιτελείο, που προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να διασφαλίσει την
εύθραυστη και έντονη αµφισβητούµενη πλειοψηφία για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών. 
Σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες, µετά από επικοινωνία µε τον Πάνο Καµµένο, το Μαξίµου
ενηµερώθηκε ότι η πρόταση του προέδρου των ΑΝΕΛ στη σηµερινή του οµιλία προς τους βουλευτές θα
είναι η µη συµµετοχή των ΑΝΕΛ στην ψηφοφορία για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών, η οποία
µετά από τοποθέτηση του προέδρου του σκοπιανού κοινοβουλίου, αναµένεται αµέσως µετά τις 15
Ιανουαρίου. Παράλληλα, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καµµένος θα ταχθεί και κατά της
πρότασης µοµφής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, την οποία εµµέσως προανήγγειλε χθες η εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, λέγοντας: «Όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι στο τραπέζι. Είµαστε
εναντίον της συµφωνίας των Πρεσπών. Έχουµε πει ότι βλάπτει τα εθνικά συµφέροντα. Όταν η συµφωνία
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής θα αναµετρηθεί µε τη συνείδησή του». 
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ πρόσφατα είπε ότι «έχει λήξει κάθε συζήτηση για επιβίωση της λεγόµενης
συµφωνίας των Πρεσπών». Με την σηµερινή του τοποθέτηση ωστόσο κατά ενδεχόµενης πρότασης µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., θα θελήσει να κλείσει το «παράθυρο» που είχε ανοίξει ο αντιπρόεδρος του
κόµµατός του Παναγιώτης Σγουρίδης λέγοντας ότι οι ΑΝΕΛ θα στηρίξουν ενδεχόµενη πρόταση µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., προκαλώντας συναγερµό στο Μαξίµου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ.
Καµµένος από τη µία πλευρά θα επαναλάβει τη θέση του κατά της Συµφωνίας των Πρεσπών και από την
άλλη θα αµφισβητήσει τη δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν πρόκειται να κυρώσει τη συµφωνία
ούτε µετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αν η Ν.Δ. καταθέσει πρόταση µοµφής θα το κάνει για να ρίξει
την κυβέρνηση και όχι επειδή δεν συµφωνεί µε τη Συµφωνία των Πρεσπών. 
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Συµφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι
«έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που
πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Η κυβέρνηση επιµένει ότι διαθέτει, ακόµα και χωρίς τους ΑΝΕΛ, την απαιτούµενη πλειοψηφία για να
κυρώσει τη Συµφωνία των Πρεσπών. Αν οι ΑΝΕΛ τελικά επιλέξουν την αποχώρηση, τυπικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα
χρειαστεί λιγότερους από 151 βουλευτές, αλλά τότε θα τεθεί αντικειµενικά το πολιτικό ζήτηµα για το αν
µπορεί να τεθεί σε ισχύ µία συµφωνία που δεν θα έχει κυρωθεί τουλάχιστον από την πλειοψηφία της
Βουλής, τη στιγµή που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, µόλις τον περασµένο Ιούνιο, ζητούσε µε δηλώσεις
του η Συµφωνία των Πρεσπών να κυρωθεί από αυξηµένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, για να φέρει σε
δύσκολη θέση τη Νέα Δηµοκρατία. Σηµειώνεται ότι τόσο η Ν.Δ. όσο και το Κίνηµα Αλλαγής έχουν
υποστηρίξει ότι πολιτικά δεν στέκει η συµφωνία, αν κυρωθεί µε λιγότερους από 151 βουλευτές. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιµείνει στην πίεση τόσο προς το Κίνηµα Αλλαγής (σ.σ. το
οποίο πιέζει και µέσω Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος) όσο και προς το Ποτάµι, προκειµένου να
προκαλέσει ρήγµατα και να πάρει τις ψήφους που χρειάζεται όταν έρθει η ώρα. 
«Το Ποτάµι είναι άλλο κόµµα. Εµείς είµαστε υπόλογοι για τους βουλευτές, τα στελέχη και τα µέλη µας. Η
Νέα Δηµοκρατία δεν κάνει παζάρια. Ταχθήκαµε κατά της συµφωνία των Πρεσπών. Σεβόµαστε την
αυτονοµία κάθε κόµµατος να αποφασίσει. Η συµφωνία θα κριθεί από τον έναν προς έναν βουλευτή. Κάθε
βουλευτής θα είναι υπόλογος στη συνείδησή του» απάντησε χθες η κ. Σπυράκη εκ µέρους της Ν.Δ. στους
κυβερνητικούς ισχυρισµούς για «πολιτική συναλλαγή» Μητσοτάκη – Θεοδωράκη, ενώ και ο επικεφαλής του
Ποταµιού δήλωσε: «Δεν υπάρχει καµία περίπτωση να βρεθώ σε κανένα ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Το Ποτάµι
θα είναι δυνατό στην επόµενη Βουλή και θα είµαι εκεί». 
Ωστόσο, ο βουλευτής του κόµµατος Σπύρος Δανέλλης, µε άρθρο του χθες στην «Εφηµερίδα των
Συντακτών» ανέφερε ότι σε περίπτωση που υπάρχει υπαναχώρηση από το Ποτάµι για τη Συµφωνία των
Πρεσπών, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Σε αντίστοιχη γραµµή, ο Σπύρος Λυκούδης είπε ότι επιµένει στη στήριξή
του στη συµφωνία των Πρεσπών, ζητώντας ωστόσο αποσαφηνίσεις σε αρκετά σηµεία της. «Είναι µια
θετική συµφωνία διότι απαντάει θετικά στη βασική επιδίωξη που είχε µέχρι τώρα η ελληνική πλευρά, η
γειτονική χώρα να έχει σύνθετη ονοµασία. Και από την πρώτη στιγµή έλεγα ότι υπάρχουν δύο σηµεία στα
οποία έγινε ο ελληνικός συµβιβασµός και το θέµα της ιθαγένειας – εθνότητας και το θέµα της γλώσσας
που ανάλογα µε τη διαχείριση που θα κάνουν οι γείτονες θα είναι ή επουσιώδη ή θα καταστούν σοβαρά
και επικίνδυνα και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δικαιώνεται η επιφύλαξη που υπήρχε για το ότι η
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διαχείριση που κάνει ο Ζάεφ δεν είναι καλή. Εποµένως υπάρχει ζήτηµα, θετική η συµφωνία αλλά θέλει
οπωσδήποτε εξέλιξη και αποσαφήνιση σε όλα της τα σηµεία» είπε χαρακτηριστικά. 
«Υπάρχει θετική προδιάθεση, θα περιµένουµε να δούµε όλα τα δεδοµένα εκείνη τη στιγµή που θα έρθει η
συµφωνία των Πρεσπών στην ελληνική Βουλή» είπε από τη δική του πλευρά ο βουλευτής της Περιφέρειας
Αττικής του Ποταµιού, Γιώργος Μαυρωτάς, στον ρ/σ «Πρακτορείο FM, 104,9», ενώ χθες ο κ. Θεοδωράκης
µαζί µε τον κ. Μητσοτάκη, παρουσία των βουλευτών του Ποταµιού Γ. Αµυρά και Γρ. Ψαριανού,
παρουσίασαν το νέο βιβλίο του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Κ. Χατζηδάκη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της
διαµόρφωσης ρεύµατος µίας µεγάλης – όπως είπε – πολιτικής πλειοψηφίας, στην οποία χωρά και το
Ποτάµι.
Από την πλευρά του Κινήµατος Αλλαγής, ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης, δήλωσε χθες στην ΕΡΤ 3:
«Περιµέναµε να δούµε τι περιέχει. Η Φώφη Γεννηµατά έβαλε τα ζητήµατα απέναντι στη συµφωνία της
'Μακεδονίας του Ίλιντεν', που είναι η επιτοµή του αλυτρωτισµού. Και φυσικά, όταν είδαµε τη συµφωνία
των Πρεσπών, τοποθετηθήκαµε για τα ζητήµατα της ταυτότητας και της γλώσσας, καθώς και µία σειρά
ακόµα θεµάτων που δεν διασφαλίζουν τα εθνικά µας συµφέροντα».
Επιµένει ο Ζάεφ
Το θερµόµετρο ωστόσο ανέβασε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος σε νέες του
δηλώσεις επέµεινε πως µε τη Συµφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζεται από την Ελλάδα το δικαίωµα της
χώρας του να χρησιµοποιεί τη «µακεδονική γλώσσα». «Πρέπει να προσέχουµε επειδή το δικαίωµά µας στον
αυτοπροσδιορισµό, το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε τη 'µακεδονική' µας γλώσσα, είναι αποδεκτό και
αναγνωρίζεται από την Ελλάδα», είπε, µεταξύ άλλων ο κ. Ζάεφ, ενώ κληθείς να απαντήσει εάν οι
δηλώσεις του περί «µακεδονικής γλώσσας» είναι αντιπαραγωγικές για τη συµφωνία των Πρεσπών και αν
υπάρχουν πληροφορίες πως η Ελλάδα προετοιµάζει παράρτηµα για το συγκεκριµένο τµήµα της συµφωνίας,
ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοιο παράρτηµα της συµφωνίας και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Διάκριση Ευαγγ. Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική οικονοµία
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.

ΣΣ: Φώτο από την βράβευση του κ. Μυτιληναίου. Από αριστερά: Βοηθός υφ. Εξ. Μάθιου Πάλµερ,
υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, Ντιν Μητρόπουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρέσβης Χάρης
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Λαλάκος, πρόεδρος Capital Link Νίκος Μπορνόζης και Όλγα Μπορνόζη.
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Μ. Πάλµερ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και
διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να
συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και
ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε.
Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
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συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε
στην Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η
στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα
την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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«Λαχείο» η Airbnb για Τσακαλώτο: Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα

Σχεδόν 49.000 ακίνητα έχουν καταγραφεί στο µητρώο της
ΑΑΔΕ
Υπερδιπλάσιαστηκαν τα έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις τύπου Airbnb τη φετινή
χρονιά.
Ειδικότερα, από 68 εκατοµµύρια ευρώ, που εισπράχθηκαν από τον Ιανουάριο έως τον Νοέµβριο του 2017,
το υπουργείο Οικονοµικών το αντίστοιχο διάστηµα του 2018 εισέπραξε 176 εκατοµµύρια ευρώ.
Μέχρι σήµερα σχεδόν 49.000 ακίνητα, που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο µητρώο της
ΑΑΔΕ, όπως τόνισε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
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Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την οικονοµία - Να
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις
Βράβευση του Έλληνα επιχειρηματία Ευ. Μυτιληναίου, στο 20ο επενδυτικό φόρουμ για την
Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018
Hellenic Capital Link Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο.
Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να
αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην
οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της.
Πλούσιοι και φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας
επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
www.bankingnews.gr
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Τιµήθηκε ο Βαγγέλης Μυτιληναίος για την συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία από τhn Capital Link
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο “2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award”, στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Είναι στρατηγική απόφαση των ΗΠΑ: Ιδανικός εταίρος η Ελλάδα δήλωσε ο υφυπουργός Πάλµερ
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Μυτιληναίος: Χρειάζεται φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό
περιβάλλον/ Βραβεύτηκε στο Capital Link
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο 2018 «Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη
Νέα Υόρκη. Ο κ. Μυτιληναίος για την ανάγκη ευρωπαϊκής ενότητας, ενώ για την ελληνική οικονοµία τόνισε
ότι πρέπει να προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις και ότι χρειάζεται φιλικότερο επιχειρηµατικό και
φορολογικό περιβάλλον.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη
δηµοσιονοµική και πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και
φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας
επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και
µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική
και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
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πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να
ονειρευόµαστε ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη
και ευηµερούσα ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Είναι στρατηγική απόφαση των ΗΠΑ: Ιδανικός εταίρος η Ελλάδα δήλωσε ο
υφυπουργός Πάλµερ
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη, ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή, είπε ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο
“2018 Hellenic Capital Link Leadership Award”, ο Ευάγγελος Μυτιληναίο, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
της MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και επιφανών παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο επιφανής ελληνοαµερικανός
επιχειρηµατίας Ντίν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος
Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑΕλλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ».
Ο κ. Πάλµερ σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται επίσης την
ανησυχία των ΗΠΑ ια τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Ωστόσο χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και οι ευκαιρίες
που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν επίσης την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε επίσης και για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση
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την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις
επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
« Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές».
Το θέµα αυτό είπε πως θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την Πέµπτη
στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην Ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
Φόρουµ Capital Link για την Ελλάδα στις ΗΠΑ: Στελέχη του ΔΝΤ αναγνώρισαν πρόοδο στη χώρα
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα

«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
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αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Διάκριση Ευαγγ. Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική οικονοµία
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018
Hellenic Capital Link Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος,
παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του
επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο
παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την
επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο
δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από
αρκετό καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που
αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι
συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον,
διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να
επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την ευηµερία που της
αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων
µεγάλων χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια
υγροποιηµένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό
στρατό, ο οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη
δηµοσιονοµική και πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την
παγκοσµιοποίηση εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη
µέγιστη πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι
και φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας
επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει
ταχύτατα η Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την
ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό
περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη
αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας,
τόνισε ότι πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια
κρίση και, κυρίως, το ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά
κατορθώσαµε να δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται
διεθνώς και κουβαλά την ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να
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ονειρευόµαστε ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά
αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά
ενωµένης Ευρώπης.

ΣΣ: Φώτο από την βράβευση του κ. Μυτιληναίου. Από αριστερά: Βοηθός υφ. Εξ. Μάθιου
Πάλµερ, υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, Ντιν Μητρόπουλος, Ευάγγελος
Μυτιληναίος, πρέσβης Χάρης Λαλάκος, πρόεδρος Capital Link Νίκος Μπορνόζης και Όλγα
Μπορνόζη.
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Μ. Πάλµερ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις
Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε
αυτή την πολύπλοκη περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού
επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, οι εργασίες του οποίου
πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο κεντρικός
οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital
Link Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις
ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος
της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και
περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και
διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το
προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ»
τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον
αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές
τις χώρες αγκυροβοληµένες στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε
ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων
ανθρώπων, αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την
Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την
ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι
σηµαντικό να αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της
εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή
αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, στη
µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την εµβάθυνση της
αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι
ένα ακόµη σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από
την προσωρινή παρουσία αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι
εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από
τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να αναπτύξουµε κοινές
δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ
στην Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις
δραστηριότητες της Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών,
ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και
όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες
δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές
εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ
ισχυρή υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι
επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής
κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την
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οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους
πόρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να
διευκολύνει περαιτέρω το εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις
κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις. Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης
θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και
εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα
ξεκινήσει την Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά
και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και
άλλοι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την
κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα
στη διµερή σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να
επενδύσουµε στην Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και
των προσώπων - αυτή η στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον
Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για
εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Βράβευση του επιχειρηµατία Ευ. Μυτιληναίου, σε επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, στις ΗΠΑ
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018
Hellenic Capital Link Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος,
παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του
επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο
παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την
επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο
δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά
από αρκετό καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι
που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να
δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο
περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον
ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και
άλλων µεγάλων χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές
ενέργειας, δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια
υγροποιηµένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό
στρατό, ο οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη
δηµοσιονοµική και πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την
παγκοσµιοποίηση εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το
δυνατόν γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της
Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι
και φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας
επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει
ταχύτατα η Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την
ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό
περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη
αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα,
τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα
αξιοπιστίας, τόνισε ότι πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε
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πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά
κατορθώσαµε να δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται
διεθνώς και κουβαλά την ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να
ονειρευόµαστε ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά
αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά
ενωµένης Ευρώπης.
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Ευκλείδης Τσακαλώτος: Συναρπαστικοί καιροί για επενδύσεις στην Ελλάδα

Στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη µίλησε
ο Υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος εµφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος
επιδιώκοντας να στείλει µήνυµα σε επενδυτές και δανειστές.

Με κεντρικό σύνθηµα «Greece is back» ο Υπουργός Οικονοµικών επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύµατα
για την παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, ενώ παράλληλα προσπάθησε
να ψαρέψει νέες επενδύσεις µιλώντας για την πρόοδο της χώρας στο µέτωπο των κόκκινων δανείων και
στις µεταρρυθµίσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε χαρακτηριστικά «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη
πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs). Είπε επίσης οτι µεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση
οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι
εξίσου επικίνδυνη».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ
επεσήµανε πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια.
Σηµειώνεται πως στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρ;έθηκαν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
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Κάλεσµα Τσίπρα για άµεσες επενδύσεις
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή. Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µια νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς
διαδικασίες (fast track)».
Αυτό ήταν το µήνυµα που έστειλε ο πρωθυπουργός στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την
Ελλάδα, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιούνται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Ο Αλέξης Τσίπρας σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µαζί µ' αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης», είπε.
Αναφέρθηκε, δε, σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους», είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συµφωνία µε την
ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ' όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητές της.
Γ. Χουλιαράκης: Η Ελλάδα αρίστευσε στον δηµοσιονοµικό τοµέα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπλ. υπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης.
«Για πολλά χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», τόνισε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ντ. Κοστέλο: Να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους ο επικεφαλής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε
ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι θετική, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον προϋπολογισµό του 2019 είπε ότι θα πετύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν
οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης
χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Το λάθος του ΔΝΤ
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου τη «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
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«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Βολιδοσκόπηση επενδυτών επιχειρεί η κυβέρνηση
Κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα

«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
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αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις

ADMAN

Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
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αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
20
FacebookTwitter
SHARES

http://www.fpress.gr/
Publication date: 11/12/2018 09:26
Alexa ranking (Greece): 1471
https://www.fpress.gr/politiki/story/57202/kalesma-stoys-ependytes-apo-ton-eyklei...

Κάλεσµα στους επενδυτές από τον Ευκλείδη Τσακαλώτο
Η Ελλάδα έχει επιστρέψει, υποστήριξε ο υπουργός Οικονοµικών στην οµιλία του στο φόρουµ της Capital
Link της Νέας Υόρκης.
Στην οµιλία του ο κ. Τσακαλώτος επιχείρησε να διασκεδάσει τις ανησυχίες για καθυστερήσεις στην
υλοποίηση των συµφωνηθέντων και για παροχολογία, ενώ εξέφρασε την εκτίµηση ότι µεταρρυθµίσεις
χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού.
Ο υπουργός Οικονοµικών παρουσίασε το πακέτο των θετικών µέτρων που νοµοθετεί η κυβέρνηση και
ανέφερε πως ο συντελεστής για τη φορολογία των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά µία µονάδα ετησίως
και για τα επόµενα τέσσερα χρόνια. Μάλιστα, αναφερόµενος στη φορολογία παραδέχθηκε πως δεν ήταν
όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί.
Στη διάρκεια της οµιλίας του ο υπουργός προανήγγειλε πως η κυβέρνηση θα παρουσιάσει σύντοµα το νέο
πλαίσιο για την προστασία της πρώτης κατοικίας από πλειστηριασµούς, που θα διαδεχθεί τον νόµο
Κατσέλη.

http://athina984.gr/wp-site/
Publication date: 11/12/2018 09:25
Alexa ranking (Greece): 1728
http://athina984.gr/wp-site/2018/12/11/deltio-eidiseon-stis-09-00-22/

Δελτίο Ειδήσεων στις 09.00
http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/12/gr-deltio-0900-2018-12-11.mp3
Έως την Παρασκευή 21 Δεκεµβρίου η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων για το κοινωνικό
µέρισµα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονοµικών. Για αιτήσεις που θα εγκριθούν έως σήµερα, το
κοινωνικό µέρισµα θα καταβληθεί την Παρασκευή 14 Δεκεµβρίου. Για όσες αιτήσεις εγκριθούν από αύριο
έως και την καταληκτική προθεσµία, το κοινωνικό µέρισµα θα καταβληθεί την Παρασκευή 28 Δεκεµβρίου.
Εκτοξεύτηκε η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά 14,7% σε σχέση µε πέρσι, ενώ ακριβότερο
κατά 13,1% είναι και το φυσικό αέριο. Σύµφωνα µε την Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών Διαβίωσης των
Νοικοκυριών από την ΕΛΣΤΑΤ, το 26% δηλώνει οικονοµική αδυναµία για ικανοποιητική θέρµανση το
χειµώνα, ενώ ειδικά όσον αφορά στα φτωχά νοικοκυριά το ποσοστό εκτινάσσεται στο 45,3%.
Μέτρα κατευνασµού των κίτρινων γιλέκων, µε αύξηση του βασικού µισθού κατά 100 ευρώ το µήνα
αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο, φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές για τους χαµηλόµισθους
εξήγγειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εµανουέλ Μακρόν, ο οποίος κήρυξε τη χώρα σε «κατάσταση έκτακτης
οικονοµικής και κοινωνικής ανάγκης».
Για ηµίµετρα έκανε λόγο εκπρόσωπος των κίτρινων γιλέκων. Η αριστερά και η κεντροαριστερά
απέρριψαν τις εξαγγελίες Μακρόν.
Από 8 έως 10 δισ. ευρώ κοστολογεί η κυβέρνηση τα έκτακτα οικονοµικά µέτρα και δηλώνει ότι
βρίσκεται σε διαδικασία εξεύρεσης πόρων για τη χρηµατοδότηση τους. Η Κοµισιόν παρακολουθεί τις
επιπτώσεις που θα έχουν στον προϋπολογισµό της Γαλλίας τα νέα φορολογικά µέτρα, ανακοίνωσε ο
αντιπρόεδρός της, Βάλντις Ντοµπρόφσκις.
Αβεβαιότητα στη Βρετανία µετά την αναβολή της σηµερινής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο
για τη συµφωνία σχετικά µε το διαζύγιο µε την ΕΕ. Το Brexit θα συζητηθεί στην προγραµµατισµένη
Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τη Πέµπτη και την Παρασκευή. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλτ
Τουσκ, τόνισε ότι δεν θα γίνει επαναδιαπραγµάτευση της Συµφωνίας Αποχώρησης. Η βρετανίδα
πρωθυπουργός Τερέζα Μέι, που απέρριψε το ενδεχόµενο ακύρωσης του Brexit, σκοπεύει να συναντηθεί
σήµερα µε την καγκελάριο της Γερµανίας Άγγελα Μέρκελ και τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ
Ρούτε, σε µία «απέλπιδα», όπως περιγράφεται από βρετανικά µέσα, προσπάθεια να εξασφαλίσει
περισσότερες παραχωρήσεις από την ΕΕ.
Με το σύνθηµα «Greece is back», ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη και
το 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link, κάλεσε τους επενδυτές να ποντάρουν στη χώρα
µας.
Άρον άρον πουλάει η Black Rock το ακίνητο της πρώην κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκη στην
Ακαδηµία Πλάτωνος, στο οποίο σχεδίασε να κατασκευάσει το εµπορικό κέντρο Academy Gardens. Μετά
το ναυάγιο της επένδυσης, το επενδυτικό σχήµα φαίνεται πως πουλά στην επίσης αµερικανικών
συµφερόντων, Hines το ακίνητο 22,5 στρεµµάτων , έναντι τιµήµατος 7 εκατ. ευρώ.
Θύµα ξυλοδαρµού έπεσε στις φυλακές του Αυλώνα όπου κρατείται, ο 19χρονος Αλβανός που
φέρεται να δολοφόνησε στη Ρόδο τη φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη. Σχετικό βίντεο-ντοκουµέντο
προέβαλε ο τηλεοπτικός σταθµός OPEN. Ο 19χρονος µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο.
Παράσταση διαµαρτυρίας πραγµατοποιεί αυτή την ώρα η ΠΟΕΔΗΝ στο Παίδων Αγία Σοφία.
Ζητά, τα εγκαταλελειµµένα παιδιά να µην οδηγούνται µέσω εισαγγελικών εντολών σε νοσοκοµεία, αλλά
σε Προνοιακές Μονάδες. Αυτή τη στιγµή το νοσοκοµείο φιλοξενεί 40 εγκαταλελειµµένα παιδιά έως 14
ετών, κάποια εκ των οποίων βρίσκονται στο νοσοκοµείο έως και 10 χρόνια .
Σε λίγη ώρα στα δικαστήρια της Ευελπίδων, συγκέντρωση αλληλεγγύης στους 13
συλληφθέντες κατά τη διάρκεια των επεισοδίων της επετείου από τη δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου, µε κατηγορίες µεταξύ άλλων, για εµπρησµό, απόπειρα βαριάς σκοπούµενης σωµατικής
βλάβης κατά αστυνοµικών, κατοχή εκρηκτικών υλών.
Οι αµερικανικές αρχές άσκησαν δίωξη εναντίον ενός νεαρού τον οποίο κατηγορούν για
υποστήριξη της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαµικό Κράτος και ότι σχεδίαζε να διαπράξει
επίθεση εναντίον συναγωγής στο Οχάιο. Ο Ντέιµον Τζόζεφ, 21 ετών, είχε ετοιµάσει λεπτοµερές σχέδιο για
να σκοτώσει πιστούς στη συναγωγή της πόλης Τολέντο.
Καιρός
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Πτώση θα σηµειώσει η θερµοκρασία µε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά
και νότια της χώρας. Τοπικές βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες από το µεσηµέρι στην Αττική. Η
θερµοκρασία θα κυµανθεί από 5 έως 14 βαθµούς Κελσίου. 11 βαθµοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ
στο Γκάζι.
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Πάλµερ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση µεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
"Έχουμε λάβει μια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωμένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε σταθερότητα και ευημερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή" είπε ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλμερ, μιλώντας στο επίσημο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλμερ ήταν ο
κεντρικός ομιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιμήθηκε με το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην ομιλία του ο Μάθιου Πάλμερ χαρακτήρισε "εξαιρετική" τη φετινή χρονιά στις ελληνοαμερικανικές
σχέσεις, για να σημειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα μεγάλο μέρος της σταδιοδρομίας του στα θέματα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
"Κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σύμβολο των αυξανόμενων οικονομικών και διαπροσωπικών
σχέσεών μας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόμιο να συμμετέχω ως μέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ" τόνισε.
Ο κ. Πάλμερ επισήμανε ότι οι δύο χώρες συμμερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυμία τους να διατηρήσουμε αυτές τις χώρες αγκυροβολημένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς. Πρόσθεσε ακόμη πως η Ελλάδα συμμερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
"Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουμε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο με το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σημασίας για τη μελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη" συμπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συμφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόμενος στην αυξανόμενη αμυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σημαντικό να
αναγνωρίσουμε την πρόοδο που έχει σημειωθεί, ως σύμβολο της εμπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγματα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισμού του ΝΑΤΟ μέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη μεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
"Η πρόσφατη άφιξη των στρατευμάτων και των ελικοπτέρων μας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόμη
σημαντικό μήνυμα. Όχι μόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονομικά από την προσωρινή παρουσία
αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δημιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούμε με τους εταίρους μας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Οι ασκήσεις μας επιτρέπουν να
αναπτύξουμε κοινές δυνατότητες για αμοιβαίο όφελος και των δύο χωρών μας και για περιφερειακή
σταθερότητα".
Έκανε ειδική μνεία στα ενεργειακά, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιμων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναμικά και όπου υπάρχει μεγάλη αμερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόμα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σημειώνοντας πως αμερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν με την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλμερ υπογράμμισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιμες αποφάσεις με βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι μπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
"Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό, τι μπορούμε για να κινητοποιήσουμε τα μέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουμε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εμπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθμός ανάπτυξης θα καθοριστεί σημαντικά από τα μηνύματα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές" εκτίµησε.
Το θέμα αυτό, είπε ο κ. Πάλμερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
"Θέλουμε να δώσουμε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
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συζητήσουμε ειλικρινά και άμεσα σχετικά με τους τομείς όπου οι Αμερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική".
Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διμερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
"Υπάρχουν πολλά για να μας κάνουν να ελπίζουμε και εάν υπήρχε ποτέ μία εποχή για να επενδύσουμε στην
Ελλάδα - στα μέτωπα της οικονομίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγμή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουμε τον Στρατηγικό Διάλογο μας με την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας".
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οικονοµία
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Βράβευση του Ευ. Μυτιληναίου στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας τιμήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, με το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονομή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι
συμμετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχημένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουμ. Κεντρικός ομιλητής στο
επίσημο δείπνο του φόρουμ ήταν ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην ομιλία του ο τιμώμενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, μετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σημείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουμε στην Ελλάδα "πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και να αξιολογήσουμε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα μας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην ομαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει".
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων μεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
-να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
δημιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
-να μειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δημιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σημείωσε ακόμη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη επιλογή από τη δημοσιονομική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτημα που έθεσε τι σημαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσμια τάξη και η μετά την παγκοσμιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί με επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτημα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με τη μέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
"Στα επόμενα χρόνια, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ευημερήσει μόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα" είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονομία είπε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει με τις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δημιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηματικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει μεγάλες και μικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις με γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωμένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σημειώνοντας ότι η οικονομική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήματα, τα
δημοσιονομικά ελλείμματα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούμε και με τα τρία, αν θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας μια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι "ενωμένοι και εργαζόμενοι σκληρά κατορθώσαμε να
δημιουργήσουμε μία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο".
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να μείνουμε ενωμένοι και να ονειρευόμαστε ότι
δεν θα είναι μακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν μία πραγματικά αναπτυγμένη, ώριμη και ευημερούσα
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ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πάλµερ: Ισχυρότερες οι ελληνοαµερικανικές σχέσεις
#ελληνοαµερικανικές σχέσεις
Newsroom 11/12/2018 09:08 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
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«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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EU Mission chief for Greece Costello: Deep structural reforms must continue; Athens will
meet 2019 fiscal targets
European Commission mission chief Declan Costello this week called on Athens to continue implementing structural
reforms, especially ones dealing with improvements in the business and investment climate.
Speaking at the 20th Capital Link investment forum for Greece, being held in New York City, he also referred to the
need for a modernization of the thrice-bailed out country’s public administration and judicial system – standing
demands by the country’s institutional creditors and almost permanent observations in international organizations’
reports on Greece.
Costello also forecast that the 2019 budget submitted by the Tsipras government will achieve agreed to fiscal targets.
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Πάλµερ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και
διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να
συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και
ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε.
Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
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στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε
στην Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η
στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα
την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας, αναφέρει η
Υπουργός Τουρισµού

-Διαφήµιση«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας την Δευτέρα
10/12 στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα
δύο δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η
Ελλάδα έχει εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον
Αύγουστο, έχει εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
-ΔιαφήµισηΗ Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
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αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
-Διαφήµιση-
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Κοστέλο: Ασυδοσία στο κεφάλαιο για επενδύσεις στην Ελλάδα

Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις “µεταρρυθµίσεις” που αποβλέπουν στην εξασφάλιση
ασυδοσίας στο κεφάλαιο, προκειµένου να έρθουν επενδύσεις, δήλωσε χθες ο επικεφαλής
της αποστολής της Κοµισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο.
Συγκεκριµένα, µιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, ανέφερε πως πρέπει
να συνεχιστούν και να ολοκληρωθούν οι βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τη
βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις.
Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι η Ελλάδα θα επιτύχει πλεονάσµατα σε
ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, βέβαιος πως η πολιτική της
αφαίµαξης του λαϊκού εισοδήµατος θα συνεχίσει να αποδίδει. Σηµείωσε, τέλος, πως υπό την
προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη
µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019,
θέτοντας ως στόχο την επίτευξη “βιώσιµης ανάκαµψης”.
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Το «Greece is back» του Τσακαλώτου και τα «καµπανάκια» του Κοστέλο
Με σύνθηµα «Greece is back», δηλαδή «η Ελλάδα επέστρεψε», ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών,
προσπάθησε στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link στη Νέα Υόρκη να διαλύσει
τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της χώρας, όπως
και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης από την Αθήναο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής επενδυτικός προορισµός
για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη «κοινωνικής ενσωµάτωσης των
µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης του Προγράµµατος από τους
Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς θεσµούς –αν και αρχικά
επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς «κοινωνική ενσωµάτωση»
των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα δάνεια»:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπή των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Ωστόσο, στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link και µπροστά σε ένα κοινό
επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν
δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει.
Παράλληλα, το ίδιο κοινό άκουσε τον Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις
αλλαγές που επαγγέλλεται για τα εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της ελληνικής
Οικονοµίας.

Σχολιάστε ...
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα

Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
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συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
KENDRA PIERRE -LOUIS / THE NEW YORK TIMES
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Τσακαλώτος: Nα προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία και όχι τους
κακοπληρωτές

Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018
δήλωσε στο real.gr ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε
την πρόθεση για µείωση της φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του
τετραετούς σχεδιασµού της κυβέρνησης.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης στο real.gr ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο
προστασίας που θα προστατεύει τη πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal Link
και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το βήµα
του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που
έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της.

Τι θα γίνει µε το επίδοµα θέρµανσης και το Νόµο Κατσέλη
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ»
.τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.gr αποκάλυψε ότι
“επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά
σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
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Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι λένε
για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι
κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
“Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον µήνα περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη”
είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.
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B2Green Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να
δηµιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες
και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή
πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
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δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Μυτιληναίος: Να προχωρήσουν οι συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και
ιδιωτικοποιήσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Όπως µεταδίδει το ΑΠΕ, την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης
Λαλάκος, παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού
κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός
επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος
Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να δηµιουργήστε
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ,
Χάρης Λαλάκος, παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του
επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο
Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital
Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του
επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός
Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Στην οµιλία του ο τιµώµενος
Ευάγγελος...
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ΗΠΑ: Για την Εξαιρετική Συµβολή του στην Ελληνική Οικονοµία Βραβεύτηκε ο
Ευ. Μυτιληναίος
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού, Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντίν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του, ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά το ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Τσακαλώτος: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία και όχι
τους κακοπληρωτές
. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης ότι θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο προστασίας
που θα προστατεύει τη πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.

Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα
θέρµανσης το 2018 δήλωσε στο real.gr ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς
σχεδιασµού της κυβέρνησης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης ότι
θα δώσει σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο προστασίας που θα
προστατεύει τη πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα
κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου
επενδυτικού φόρουµ Captal Link και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του
εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το βήµα του
συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να
ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν µείνει στη µέση ώστε να
αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο
κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4 άξονες µεταρρυθµίσεων που θα
κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ.Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε οτι βασική
αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η
Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις βασικές
προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον
ένα χρόνο, ένα καινούριο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι και αλλιώς ο Πρωθυπουργός
ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ
σκεφτόµουν τον φόρο εισοδήµατος.. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει, όπως και σε
πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι
τράπεζες έχουν πολλά όπλα και πολλούς λογιστές για να µπορούν να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µίας
κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα
αναγκάστηκε να κάνει µία τόσο µεγάλη δηµοσιονοµική προσαρµογή οι
φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει
σιγά σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”,
κατέληξε.
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα
θέρµανσης για το 2018 απάντησε ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να
χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει ο
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χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν
χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ» .τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική
ερώτηση του real.gr αποκάλυψε ότι “επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές
και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία ισορροπία
ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να
προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη
εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ
και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά
µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά σύντοµα
νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή
ακριβών δανείων γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του
ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για
παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι λένε για την παροχολογία. Γιατί
πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να
υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά;
Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις ένα
κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε
ότι προχωρά και ότι το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
“Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον µήνα
περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Ελληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της
Capital link είχε σειρά επαφών µε ξένους επενδυτές.
Nτέκλαν Κοστέλο: «Προσοχή στη µείωση του κατώτατου µισθού»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κοµισιόν στο 20ο οικονοµικό
επενδυτικό φόρουµ της Capital link την Κοµισιόν στη Νέα Υόρκη,
επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα
συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία και έκανε συστάσεις για
την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ προσεκτικά
βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε
τον κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την
προστασία της πρώτης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη.
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των
µεταρρυθµίσεων, αλλά θα µπορούσαν να ήταν καλύτερα είπε αναφορικά
µε την πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του
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Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του
ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά εντυπωσιακό. Παράλληλα εστίασε σε 4
βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους
επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως
το τέλος του έτους. Αφορούν στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό
περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναµόρφωση της
πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουµε καθυστερήσεις σε
κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ σηµαντικό η κυβέρνηση να τις
ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυµένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700
εκατοµµύρια ευρώ των παρεµβάσεων στο χρέος. Πέρα από τα χρήµατα
θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις αγορές και τους
επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του
κατώτατου µισθούκάτι που αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο.
Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της συστήνουµε να
προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και
να µην διακυβεύσει την πρόοδο που έχει γίνει.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία
αµφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος. Βλέπουµε µείωση των κόκκινων
δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να δούµε δύο
ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία
πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς, το πλαίσιο του Νόµου
Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από την πλευρά της Επιτροπής
είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι
στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων. Ένα
τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει
να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα πρόταση για
τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα. Υπάρχουν θέµατα από πλευράς
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο περί κρατικών
ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την µαζική
εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι
σηµαντικό για την κυβέρνηση να προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε
να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση
να ολοκληρώσει κάποιες από τις βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι
κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου µίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε µέρος και ο πρώην
εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπόµπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το
πολιτικό σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά όσο και η
Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις
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Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις
δαπάνες µε πόρους που η Ελλάδα δεν έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως
απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε γεγονότα,
αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον. Αναφερόµενος στη στάση του
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα τόνισε πως το µεγαλύτερο λάθος ήταν ότι
η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να
συζητήσουµε και να εξηγήσουµε το τι συνέβαινε µε την οικονοµία»,
κατέληξε.
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
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δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Πηγή ΑΜΠΕ
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος , µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ,
Χάρης Λαλάκος, παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του
επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο
Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital
Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του
επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός
Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ . Στην οµιλία του ο τιµώµενος
Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το
επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε
στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το
παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο
της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει: - να µειώσει την ενεργειακή της
εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηµιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. - να
µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο οποίος θα
είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ. Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη
βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και πολιτική ενοποίηση. Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την
Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα
πρέπει: α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ β) Να
συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. «Στα επόµενα χρόνια, καµία
ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί, Νότος και Βορράς, όλοι
χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας. Για την ελληνική οικονοµία είπε
πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η Ελλάδα να προχωρήσει µε τις
συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να δηµιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο
επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και εγχώριες
επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και στοχοθετηµένα
κίνητρα. Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας. Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι
σκληρά κατορθώσαµε να δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς
και κουβαλά την ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο». Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος
προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές
Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος
µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Τσακαλώτος: Οι επενδυτές ανησυχούν για τις τράπεζες, αλλά βλέπουν ότι
επιτυγχάνονται οι στόχοι - Σύντοµα η προκήρυξη για το Ελληνικό
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η
προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο
Στις ανησυχίες των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες αναφέρθηκε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Νέα
Υόρκη, µετά την οµιλία του στο συνέδριο της Capital Link.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει
πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση.
Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει
η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας.
Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον
ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων.
Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα
µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν
τελειώνει ποτέ.
Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και
πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας
κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, εκτίµησε περί
τα τέλη Ιανουαρίου.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
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ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ).
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα
θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
www.bankingnews.gr
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Bραβεύθηκε για τη συµβολή του στην ελληνική οικονοµία ο Ευάγγελος
Μυτιληναίος
Από MixKa
Σηµαντική διάκριση για τον Ευάγγελο Μυτιληναίο που βραβεύθηε στη Νέα Υόρκη για τη
συµβολή του στην ελληνική οικονοµία.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A. τιµήθηκε µε το βραβείο “2018
Hellenic Capital Link Leadership Award”, στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο.
Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να
αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην
οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει: – να µειώσει την ενεργειακή
της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, δηµιουργώντας πολλαπλές
ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. – να
µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο οποίος θα
είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ. Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη
βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει: α)
Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
“Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα”
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον.
Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει
ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
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Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Τσακαλώτος: Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1539094710702-0’); });
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
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Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που µπήκαν δίκαιοι και
σωστοί
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής

http://24wro.com.gr/
Publication date: 11/12/2018 11:40
Alexa ranking (Greece): 3317
http://24wro.com.gr/1810087/tsakalotos-den-itan-oloi-oi-foroi-dikaioi/

αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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E. Μυτιληναίος: Η χώρα µας ν’ ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της στο διεθνές
περιβάλλον

Στην ανάγκη επιτάχυνσης των συµπεφωνηµένων µεταρρυθµίσεων, την δηµιουργία φιλικότερου
επιχειρηµατικού και φορολογικού περιβάλλοντος µε στόχο την προσέλκυση µεγάλων, µικρών, ξένων και
εγχώριων επενδύσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., κ.
Ευάγγελος Μυτιληναίος στο πλαίσιο της βράβευσης του στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Πρόσθεσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Τονίζοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα δηµοσιονοµικά
ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι πρέπει να
ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το ζήτηµα της
αξιοπιστίας.
Για την εταιρεία του είπε ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να δηµιουργήσουµε µία
ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική σηµαία σε δεκάδες
χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταληκτικά, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr
Το Email σας
Δέχοµαι να αποθηκευθεί το e-mail µου στο σύστηµα αποστολής newsletter.
Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε
επιθυµείτε.

Εγγραφή
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ΗΠΑ- Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα, πιο σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις.

«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδω
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ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑΙΟΙ ΚΑΙ ΣΩΣΤΟΙ
Ο ΥΠΟΙΚ είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών
των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη.
Όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη
µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει
από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα
επόµενα 4 χρόνια.
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, «καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή. «Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο»,
είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την
άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
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Ευκ. Τσακαλώτος: Οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες
Οι επενδυτές "έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει
η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τομέας. Το ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαμβάνομαι από το
γεγονός ότι με ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα" ανέφερε ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, μετά τη χθεσινή ομιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για
την Ελλάδα της Capital Link,στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο πλαίσιο του
συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
"Δεν με ρωτούν πλέον για τα πράγματα που γράφουν οι εφημερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση" ανέφερε.
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις εκλογές. "Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
με το ότι η αγορά είναι μικρή και 1-2 παίκτες μπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, μειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης μας ρωτούν για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε".
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το "υπερταμείο" έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δημοσίου όπου δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να προχωρήσει με άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δημοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίμετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
"Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν με τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να μην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι με δανεικά; Να δημιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούμε σε τομείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουμε δημιουργήσει στον προϋπολογισμό. Σε τομείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών".
Είπε πως στον τομέα των δημοσιονομικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
"Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασμα (over performance) κάθε χρόνο", είπε σε άλλο
σημείο της ομιλίας τους, σημειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονομία. Όμως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Δελτίο Ειδήσεων στις 11.00
http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/12/gr-deltio-1100-2018-12-11.mp3
Με γοργούς ρυθµούς συνεχίζεται η κατάθεση αιτήσεων για το κοινωνικό µέρισµα. Πάνω από
ένα εκατοµµύριο από τις συνολικά 1,8 εκατοµµύριο αιτήσεις έχουν ήδη εγκριθεί, για τις οποίες
αντιστοιχούν 550 εκατοµµύρια από τα 710 εκατοµµύρια που πρόκειται να διατεθούν. Έως την
Παρασκευή 21 Δεκεµβρίου η προθεσµία για την υποβολή αιτήσεων. Για όσες εγκριθούν έως
σήµερα, το κοινωνικό µέρισµα θα καταβληθεί την ερχόµενη Παρασκευή, και για εκείνες που θα εγκριθούν
από αύριο έως και την καταληκτική προθεσµία, η καταβολή θα γίνει την Παρασκευή 28 Δεκεµβρίου.
Εκτοξεύτηκε η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης κατά 14,7% σε σχέση µε πέρσι, ενώ ακριβότερο
κατά 13,1% είναι και το φυσικό αέριο. Σύµφωνα µε έρευνα από την ΕΛΣΤΑΤ, το 26% των νοικοκυριών
δηλώνει οικονοµική αδυναµία για ικανοποιητική θέρµανση το χειµώνα.
Μέτρα κατευνασµού των κίτρινων γιλέκων, µε αύξηση του βασικού µισθού κατά 100 ευρώ το µήνα,
αρχής γενοµένης από τον Ιανουάριο, φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές για τους χαµηλόµισθους
εξήγγειλε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εµανουέλ Μακρόν, ο οποίος κήρυξε τη χώρα σε «κατάσταση έκτακτης
οικονοµικής και κοινωνικής ανάγκης». Για ηµίµετρα έκανε λόγο εκπρόσωπος των κίτρινων γιλέκων.
Σύµφωνα µε σηµερινή δηµοσκόπηση µετά το χθεσινό διάγγελµα Μακρόν, το 54% των Γάλλων
επιθυµεί να µπει τέλος στο κίνηµα των «κίτρινων γιλέκων». Ωστόσο, το 64% δηλώνει ότι στηρίζει
τις κινητοποιήσεις. Δύο στους τρεις Γάλλους θεωρούν ότι τα µέτρα που ανακοινώθηκαν, απαντούν στις
διεκδικήσεις των «κίτρινων γιλέκων.
Αβεβαιότητα στη Βρετανία µετά την αναβολή της σηµερινής ψηφοφορίας στο κοινοβούλιο
για τη συµφωνία σχετικά µε το διαζύγιο µε την ΕΕ. Δεν έχει οριστεί νέα ηµεροµηνία για την
ψηφοφορία της συµφωνίας στη Βουλή των Κοινοτήτων, αν και η Βρεττανίδα Πρωθυπουργός υπέδειξε ότι
η τελική ηµεροµηνία για την ψηφοφορία είναι η 21η Ιανουαρίου. Το Brexit θα συζητηθεί στην
προγραµµατισµένη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τη Πέµπτη και την Παρασκευή.
Ο πρόεδρος της Κοµισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ µέσω twitter επιβεβαίωσε ότι θα συναντηθεί
απόψε στις Βρυξέλλες µε την Τερέζα Μέι, δηλώνοντας ότι παραµένει πεπεισµένος ότι η συµφωνία για
το Brexit είναι η µόνη εφικτή και ότι δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω διαπραγµάτευση. Σε χαµηλό
20µήνου κινείται σήµερα η ισοτιµία της στερλίνας.
«Η Τερέζα Μέι πρέπει να αντικατασταθεί τώρα στο ρόλο της ως πρωθυπουργού», δήλωσε
σήµερα ο κορυφαίος ευρωσκεπτικιστής βουλευτής στο Συντηρητικό της κόµµα Στιβ Μπέικερ στο
ραδιόφωνο του BBC ενώ παρότρυνε τους συναδέλφους του να εκκινήσουν τη διαδικασία ψήφου
εµπιστοσύνης στο πρόσωπό της.
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις
ΗΠΑ, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη περιοχή»
τόνισε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρασιατικές υποθέσεις, Μάθιου
Πάλµερ, µιλώντας 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Δεν θα κάνουµε την παραµικρή υποχώρηση από τα συµφέροντά µας στους
υδρογονάνθρακες, ούτε στην Κύπρο, ούτε στο Αιγαίο», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Φουάτ
Οκτάι. Δεν θα επιτρέψουµε βήµατα εναντίον της χώρας µας και των Τουρκοκυπρίων από την Ελλάδα και
τον ελληνοκυπριακό τοµέα, οι οποίοι είναι κακοµαθηµένοι από την ΕΕ”, πρόσθεσε, τονίζοντας ότι θα
συνεχιστούν οι έρευνες για την ανακάλυψη υδρογονανθράκων στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Νέα navtex µε την οποία δεσµεύει περιοχές στην Κυπριακή ΑΟΖ αλλά και στην ελληνική
υφαλοκρηπίδα στην περιοχή γύρω από το Καστελόριζο, εξέδωσε η Τουρκία, στέλνοντας για έρευνες το
πλοίο “Μπαρµπαρός” µαζί µε συνοδευτικά πολεµικά σκάφη ως τις 13 Δεκεµβρίου.
Θύµα ξυλοδαρµού από συγκρατούµενούς του έπεσε στις φυλακές του Αυλώνα όπου
κρατείται, ο 19χρονος Αλβανός που φέρεται να δολοφόνησε στη Ρόδο τη φοιτήτρια Ελένη Τοπαλούδη.
Σχετικό βίντεο-ντοκουµέντο προέβαλε ο τηλεοπτικός σταθµός OPEN.
Καταδικάζει την επίθεση ο νοµικός εκπρόσωπος της οικογένειας της φοιτήτριας.
Συνεχίζεται η παράσταση διαµαρτυρίας της ΠΟΕΔΗΝ και εργαζοµένων στο Παίδων Αγία
Σοφία. Ζητούν, τα εγκαταλελειµµένα παιδιά να µην οδηγούνται µέσω εισαγγελικών εντολών σε
νοσοκοµεία, αλλά σε Προνοιακές Μονάδες. Διαβεβαιώσεις έδωσε σε αντιπροσωπεία των συγκεντρωµένων
ο διοικητής του νοσοκοµείου, Εµµανουήλ Παπασάββας ότι θα προσπαθήσει να αποσυµφορήσει το
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ο διοικητής του νοσοκοµείου, Εµµανουήλ Παπασάββας ότι θα προσπαθήσει να αποσυµφορήσει το
νοσοκοµείο.
Καιρός
Πτώση θα σηµειώσει η θερµοκρασία µε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά,
κεντρικά και νότια της χώρας. Τοπικές βροχές και µεµονωµένες καταιγίδες από το µεσηµέρι στην Αττική. Η
θερµοκρασία θα κυµανθεί από 5 έως 14 βαθµούς Κελσίου. 11 βαθµοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ
στο Γκάζι .
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Η οµολογία Τσακαλώτου για τα υπερπλεονάσµατα
#Ευκλείδης Τσακαλώτος
Newsroom 11/12/2018 10:19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ενώπιον διεθνούς ακροατηρίου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος οµολόγησε ότι τα υπερβολικά πλεονάσµατα που
έχει επιτύχει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια βλάπτουν την οικονοµία.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο, έχει
επιπτώσεις στην οικονοµία», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονοµικών, µιλώντας σε δηµοσιογράφους
στην Νέα Υόρκη, αµέσως µετά την οµιλία του στο 20o επενδυτικό φόρουµ της Capital Link.
Δικαιολόγησε, όµως, τη στρατηγική των υπερπλεονασµάτων, λέγοντας ότι βοηθά στην αξιοπιστία της
κυβέρνησης, επειδή γίνεται κατανοητό ότι, όταν θέτει στόχους, τους επιτυγχάνει.
Πάντως, ακρογωνιαίος λίθος της οικονοµικής πλατφόρµας του ΣΥΡΙΖΑ πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της
χώρας ήταν συνεχής επισήµανση της ανάγκης να ξεφύγει η οικονοµική πολιτική από την παραγωγή
µεγάλων πλεονασµάτων, που επιβαρύνουν την οικονοµική δραστηριότητα.
Ο κ. Τσακαλώτος, εξάλλου, διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό «παροχολογία» που αποδίδεται στα
κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η
δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Φορολογικό σύστηµα
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», τόνισε ο κ. Τσακαλώτος στην ίδια συνέντευξη Τύπου.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Νόµος Κατσέλη
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Δάνεια ΔΝΤ και ΕΚΤ
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
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του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Οι επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Ιδιωτικοποιήσεις
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο

Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη παρευρέθηκε ο
υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μετά την οµιλία του στο φόρουµ, ο Υπουργός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία µεταξύ άλλων
ανέφερε πως «Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ
πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο».
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη
καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης,
της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.

Για τις αλλαγές στη φορολογία
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4
χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό
χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
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Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι’αυτό χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα
χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για
αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.

«Η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά»
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε
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άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής
πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση
του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.

«Στόχος η δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις»
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα
κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η
δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως
σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η
χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Αχτσιόγλου: Κλείνει οριστικά ο κύκλος των µνηµονίων µε
την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων
Κοινωνικό Μέρισµα 2018: Μέχρι πότε µπορείτε να κάνετε αιτήσεις
Φλαµπουράρης: Το 2019 θα είναι το έτος των παραγωγικών επενδύσεων για τη χώρα
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Τσακαλώτος: Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094710702-0»); });
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ»
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες
εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
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Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094545114-0»); });
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο – ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει – συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και έχει µείνει πίσω είναι οι εξής:
Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µε 12.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού έως το
τέλος του 2018: Τον Οκτώβριο του 2019 το προσωπικό ανερχόταν σε 11.633 άτοµα, ενώ αναµένεται η
ολοκλήρωση διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για την κάλυψη επιπλέον 548 θέσεων. Αποφυγή συσσώρευσης νέων
ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Αύγουστο του 2018 ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Αυτή θα
είναι η βάση για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου στη δεύτερη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εφαρµογή του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα άνοιγµα τουλάχιστον
120 κέντρων πρωτοβάθµιας περίθαλψης έως το τέλος του 2018. Λειτουργούν περίπου 90 µονάδες στην
επικράτεια, µε διαφορετικά επίπεδα στελέχωσης. Ολοκλήρωση του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων στον
τοµέα της υγείας (ΕΚΑΠΥ) έως το τέλος του 2018. Αν και δεν έχει στελεχωθεί πλήρως, το ΕΚΑΠΥ έχει
ολοκληρώσει παλιότερους διαγωνισµούς εξοικονοµώντας πόρους. Αντιµετώπιση Μη Εξυπηρετούµενων
Δανείων (ΜΕΔ). Εφαρµόζεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση τόσο των
αιτήσεων όσο και των επιτυχηµένων διαπραγµατεύσεων. Στο πλαίσιο επέκτασης της προστασίας των
δανειοληπτών µέσω του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, επισηµαίνεται η ανάγκη αποφυγής
αρνητικού αντίκτυπου στις προσπάθειες εκκαθάρισης των Μη εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ). Η
εφαρµογή των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δεν παρουσιάζει προβλήµατα. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού
συστήµατος e-justice στο πλαίσιο της εφαρµογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη Δικαιοσύνη. Οι αρχές
επιβεβαίωσαν ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Σχέδιο µεταβίβασης των µετοχών που κατέχει
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των συστηµικών τραπεζών έως το τέλος του 2018. Η
προετοιµασία της στρατηγικής εξόδου συνεχίζεται.Δεν έχει αναφερθεί πρόοδος αναφορικά µε την
επέκταση της δικαιοδοσίας της Επιτροπής Επιλογής. Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας µε την
αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού, σύµφωνα µε τον Νόµο 4172/2013. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τον
επόµενο κύκλο αναπροσαρµογής, µε στόχο να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Ολοκλήρωση της
µεταρρύθµισης για την αδειοδότηση επενδύσεων. Ετοιµάζεται δευτερεύουσα νοµοθεσία που αφορά το
Άρθρο 78 του νόµου 4549/2018 (διαδικασίες αδειοδότησης για περιβαλλοντικές υπηρεσίες). Αποδέσµευση
της ΔEH από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2018. Δόθηκαν δύο παρατάσεις. Η πλήρης αποεπένδυση
αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Συνεχής εφαρµογή του στρατηγικού πλάνου της
Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ). Η ΕΤΑΔ παρακολουθεί τα επιχειρηµατικά σχέδια των θυγατρικών και
βρίσκεται στη φάση προσδιορισµού των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης. Μεταφορά του ΟΑΚΑ
στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) και αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ έως το τέλος του 2018. Η
αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η προθεσµία για τη µεταφορά του ΟΑΚΑ το 2018 δεν είναι
ρεαλιστική, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος. Μεταφορά του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών,
του Ελληνικού και του ΔΕΣΦΑ στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έως το
τέλος του 2018. Το κλείσιµο της συµφωνίας για τον ΔΕΣΦΑ αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του
2018. Για το Διεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών, η προθεσµία αποτελεί πρόκληση. Για το Ελληνικό, συνεχίζονται
οι προσπάθειες ολοκλήρωσης των όρων µεταφοράς των µετοχών στον ανάδοχο, ενώ αναµένονται
καθυστερήσεις στις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και στην άδεια για το καζίνο. Η συµφωνία αναµένεται να
ολοκληρωθεί το 1ο τρίµηνο του 2019. Διορισµός υψηλόβαθµων στελεχών στη Δηµόσια Διοίκηση σύµφωνα
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µε τον Νόµο 4369/2016 έως το τέλος του 2018. Η διαδικασία για τον διορισµό 88 από 90 Γενικών
Διευθυντών ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Για τις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων δεν έχει ολοκληρωθεί
κανένας διορισµός (για συνολικά 69 θέσεις).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, σταθερό και
δίκαιο
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
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υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα – Πιο σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την
οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας παράλληλα ότι η
βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα
τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως
ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε
µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της
ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της
δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα
περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός
ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί
των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1%
ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον
προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά τα
κέρδη των επιχειρήσεων.
»Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν
τελειώνει ποτέ.
»Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και
πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας
κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση.
»Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση
και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας.
»Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την
Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
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Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
»Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον
ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων.
»Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ).
Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
»Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς
κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία.
Όµως από την άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει
στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές -Kαµπανάκι από Κοστέλο
Μπορεί η ελληνική πλευρά να παρουσίασε την επόµενη µέρα για την οικονοµία εστιάζοντας στα
πλεονάσµατα ωστόσο οι δανειστές φαίνεται να επιµένουν στη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων προκειµένου
να γίνει το επόµενο βήµα για το χρέος.
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη και µπροστά σε ένα κοινό επενδυτών και
κυβερνητικών αξιωµατούχων το οικονοµικό επιτελείο άκουσε τον επικεφαλής του κλιµακίου της Κοµισιόν
και της τρόικας για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους
Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει.
Στην ίδια κατεύθυνση και ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα ο οποίος εξέφρασε
ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές
και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Ειδήσεις Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη. To
άρθρο Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι δηµοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
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Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».

http://www.newsnowgr.com/
Publication date: 11/12/2018 11:27
Alexa ranking (Greece): 823
http://www.newsnowgr.com/article/1215378/mathiou-palmer-idanikos-etairos-gia-t...

Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για Ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Στην οµιλία του ο Μάθιου
Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να σηµειώσει ότι
έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει
ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών. «Κατά τη γνώµη µου, δεν
υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη
φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού
επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε. Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους
βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να
διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς.
Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. «Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως
αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της Συµφωνίας
Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα ανοίξει. Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο
χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της
εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και
εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του
κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα». Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ
στην Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες. Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό
κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το
κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε
ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής
κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική
ανάπτυξη. «Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους
της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω
το εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε. Το θέµα αυτό, είπε ο κ.
Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου που θα ξεκινήσει την Πέµπτη στην Ουάσιγκτον
και πρόσθεσε: «Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά
και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς
επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική». Ιδιαίτερη µνεία
έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή σχέση ΗΠΑ Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο. «Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε
και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της
πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων, αυτή η στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό,
προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για
εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας». ΑΜΠΕ «The New Daily Mail» TheNewDailyMail
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Μαθιου Παλµερ: Ιδανικος εταιρος για τις ΗΠΑ η Ελλαδα

«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός Υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για Ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο
χωρών. «Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και
διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να
συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας τω...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Τσακαλώτος: Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094710702-0»); });
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ»
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες
εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
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Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

.
trelokouneli.gr
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094545114-0»); });
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο – ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει – συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και έχει µείνει πίσω είναι οι εξής:
Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µε 12.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού έως το
τέλος του 2018: Τον Οκτώβριο του 2019 το προσωπικό ανερχόταν σε 11.633 άτοµα, ενώ αναµένεται η
ολοκλήρωση διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για την κάλυψη επιπλέον 548 θέσεων. Αποφυγή συσσώρευσης νέων
ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Αύγουστο του 2018 ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Αυτή θα
είναι η βάση για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου στη δεύτερη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εφαρµογή του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα άνοιγµα τουλάχιστον
120 κέντρων πρωτοβάθµιας περίθαλψης έως το τέλος του 2018. Λειτουργούν περίπου 90 µονάδες στην
επικράτεια, µε διαφορετικά επίπεδα στελέχωσης. Ολοκλήρωση του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων στον
τοµέα της υγείας (ΕΚΑΠΥ) έως το τέλος του 2018. Αν και δεν έχει στελεχωθεί πλήρως, το ΕΚΑΠΥ έχει
ολοκληρώσει παλιότερους διαγωνισµούς εξοικονοµώντας πόρους. Αντιµετώπιση Μη Εξυπηρετούµενων
Δανείων (ΜΕΔ). Εφαρµόζεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση τόσο των
αιτήσεων όσο και των επιτυχηµένων διαπραγµατεύσεων. Στο πλαίσιο επέκτασης της προστασίας των
δανειοληπτών µέσω του νόµου για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά, επισηµαίνεται η ανάγκη αποφυγής
αρνητικού αντίκτυπου στις προσπάθειες εκκαθάρισης των Μη εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ). Η
εφαρµογή των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δεν παρουσιάζει προβλήµατα. Εγκατάσταση ηλεκτρονικού
συστήµατος e-justice στο πλαίσιο της εφαρµογής του τριετούς σχεδίου δράσης για τη Δικαιοσύνη. Οι αρχές
επιβεβαίωσαν ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έγκαιρα. Σχέδιο µεταβίβασης των µετοχών που κατέχει
το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των συστηµικών τραπεζών έως το τέλος του 2018. Η
προετοιµασία της στρατηγικής εξόδου συνεχίζεται.Δεν έχει αναφερθεί πρόοδος αναφορικά µε την
επέκταση της δικαιοδοσίας της Επιτροπής Επιλογής. Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας µε την
αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού, σύµφωνα µε τον Νόµο 4172/2013. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τον
επόµενο κύκλο αναπροσαρµογής, µε στόχο να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Ολοκλήρωση της
µεταρρύθµισης για την αδειοδότηση επενδύσεων. Ετοιµάζεται δευτερεύουσα νοµοθεσία που αφορά το
Άρθρο 78 του νόµου 4549/2018 (διαδικασίες αδειοδότησης για περιβαλλοντικές υπηρεσίες). Αποδέσµευση
της ΔEH από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2018. Δόθηκαν δύο παρατάσεις. Η πλήρης αποεπένδυση
αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Συνεχής εφαρµογή του στρατηγικού πλάνου της
Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ). Η ΕΤΑΔ παρακολουθεί τα επιχειρηµατικά σχέδια των θυγατρικών και
βρίσκεται στη φάση προσδιορισµού των ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης. Μεταφορά του ΟΑΚΑ
στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) και αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ έως το τέλος του 2018. Η
αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η προθεσµία για τη µεταφορά του ΟΑΚΑ το 2018 δεν είναι
ρεαλιστική, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος. Μεταφορά του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών,
του Ελληνικού και του ΔΕΣΦΑ στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έως το
τέλος του 2018. Το κλείσιµο της συµφωνίας για τον ΔΕΣΦΑ αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του
2018. Για το Διεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών, η προθεσµία αποτελεί πρόκληση. Για το Ελληνικό, συνεχίζονται
οι προσπάθειες ολοκλήρωσης των όρων µεταφοράς των µετοχών στον ανάδοχο, ενώ αναµένονται
καθυστερήσεις στις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και στην άδεια για το καζίνο. Η συµφωνία αναµένεται να
ολοκληρωθεί το 1ο τρίµηνο του 2019. Διορισµός υψηλόβαθµων στελεχών στη Δηµόσια Διοίκηση σύµφωνα
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ολοκληρωθεί το 1ο τρίµηνο του 2019. Διορισµός υψηλόβαθµων στελεχών στη Δηµόσια Διοίκηση σύµφωνα
µε τον Νόµο 4369/2016 έως το τέλος του 2018. Η διαδικασία για τον διορισµό 88 από 90 Γενικών
Διευθυντών ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Για τις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων δεν έχει ολοκληρωθεί
κανένας διορισµός (για συνολικά 69 θέσεις).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
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Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
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Greece is back...

«Greece is back» (Η Ελλάδα επέστρεψε). Με τη φράση αυτή
ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
προσπάθησε από το... βήµα του 20ου Συνεδρίου «Invest in
Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη να
σχηµατοποιήσει τη βελτίωση των προοπτικών της
ελληνικής οικονοµίας.
Ο κ. Τσακαλώτος εστίασε στη δηµοσιονοµική και
µεταρρυθµιστική πρόοδο της Ελλάδος, που δηµιουργούν
καλύτερες συνθήκες για επενδύσεις και ταχύτερη
ανάπτυξη. «Είναι συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα»,
είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος υπερασπίσθηκε το πακέτο κοινωνικών παροχών
της κυβέρνησης, τονίζοντας πως µεταρρυθµίσεις χωρίς
κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του
εθνικισµού, αλλά και πως η κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς
τις µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη. Ειδικό βάρος
έδωσε στη µη περικοπή των συντάξεων, αλλά και στη
σταδιακή µείωση του φόρου των επιχειρήσεων.
Ο υπουργός αποκάλυψε πως για την αντιµετώπιση του
ζητήµατος των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών η
κυβέρνηση εργάζεται επάνω σε ένα σύστηµα παροχής
εγγυήσεων (Asset Protection Scheme).
«Σκεφτόµαστε ένα Asset Protection Scheme για να
αντιµετωπίσουµε το θέµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των τραπεζών. Δεν µπορώ να ανακοινώσω το
πότε θα είµαστε έτοιµοι, αλλά µπορώ να πω ότι θα είµαστε
σύντοµα», είπε ο υπουργός.
Αναλύοντας τα κριτήρια του εγχειρήµατος ο κ.
Τσακαλώτος είπε πως η κυβέρνηση επέλεξε το
συγκεκριµένο σχέδιο λόγω της ταχύτητας της εφαρµογής
της λύσης, του ρίσκου εκτέλεσης της, και της
δυνατότητας άµεσης έγκρισης από τη Γενική Διεύθυνση
Ανταγωνισµού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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«Η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύστηµα που θα είναι εύκολο
στην εφαρµογή, που έχει ήδη χρησιµοποιηθεί µε απτά
αποτελέσµατα και υπάρχει εµπειρία µε αυτό», είπε...
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«Greece is back» είπε ο Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη
Με σύνθηµα «Greece is back», δηλαδή «η Ελλάδα επέστρεψε», ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών,
προσπάθησε στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link στη Νέα Υόρκη να διαλύσει
τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της χώρας, όπως
και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης από την Αθήναο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής επενδυτικός προορισµός
για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη «κοινωνικής ενσωµάτωσης των
µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης του Προγράµµατος από τους
Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς θεσµούς –αν και αρχικά
επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς «κοινωνική ενσωµάτωση»
των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα δάνεια»:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπή των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Ωστόσο, στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link και µπροστά σε ένα κοινό
επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας,
ο Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει, εάν
δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει.
Παράλληλα, το ίδιο κοινό άκουσε τον Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις
αλλαγές που επαγγέλλεται για τα εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της ελληνικής
Οικονοµίας.
ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ usay.gr ΚΑΝΕ LIKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FACEBOOK!
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που µπήκαν δίκαιοι και
σωστοί
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4
χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας, θα έθετα ως
προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε
συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
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αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενότητες
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΦΟΡΟΙ
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Ανοδική αντίδραση στο Χρηµατιστήριο
Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 640,27 µονάδες,
καταγράφοντας άνοδο 0, 22%
Χαµηλό παραµένει το ενδιαφέρον για την Αθήνα, η οποία για δεύτερη ηµέρα δεν συγκεντρώνει τζίρους και
ως εκ τούτου δεν αντιδρά το ίδιο ανοδικά µε τις ευρωπαϊκές αγορές.
Σε µια περίοδο όπου διοργανώθηκαν τρεις παρουσιάσεις στο εξωτερικό ( Goldman Sachs, Αutonomus,
Capital Link) για τις τράπεζες και το χρηµατιστήριο της Αθήνας, το ενδιαφέρον είναι χαµηλό κι αυτό
αποτυπώνεται στις συναλλαγές.
Είτε κάτι λάθος γίνεται στις παρουσιάσεις, είτε την σηµερινή περίοδο δεν µπορούµε να προσελκύσουµε
επενδυτές.
Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 640,27 µονάδες, καταγράφοντας άνοδο 0, 22%.
Η µετοχή της Alpha bank καταγράφει άνοδο 1,04%. Κέρδη 1,16% για την Εθνική Τράπεζα στα 1,134 ευρώ.
Με κέρδη 1,46% η µετοχή της Eurobank στα 0,5215 ευρώ. Άνοδος 2,34% γαι την Πειραιώς στα 0,9395 ευρώ.
Κέρδη 0,77% για τον Μυτιληναίο στα 7,89 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΤΕ στα 10,69 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΠΑΠ
στα 8,5 ευρώ. Δίχως συναλλαγές η µετοχή της ΔΕΗ. Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 1,3 εκατ. ευρώ.
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Μάθιου Πάλµερ: "Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση µεταξύ
Ελλάδας-ΗΠΑ"
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
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Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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To παραδέχτηκε ο Τσακαλώτος: ‘Αδικοι οι φόροι που επιβλήθηκαν στην
Ελλάδα
Από MixKa
Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη µίλησε ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος και παραδέχτηκε, (εκ των υστέρων) ότι οι φόροι που επιβλήθηκαν
στην Ελλάδα ήταν άδικοι ενώ µίλησε και για το Νόµο Κατσέλη.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε αρχικά ο υπουργός Οικονοµικών.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
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πολύ καλή.
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ΗΠΑ- Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα, πιο σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις.

«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
www.ert.gr
Πηγή του άρθρου είναι: http://www.ert.gr
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Βράβευση του επιχειρηµατία Ευ. Μυτιληναίου, σε επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα, στις ΗΠΑ
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό
καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο.
Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να
αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην
οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε
να δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την
ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Οριακή άνοδος 0,25% – Τρεις παρουσιάσεις στο εξωτερικό και δεν αγοράζουν
µετοχές !!

ΙΝΤΙΜΕ
Χαµηλό παραµένει το ενδιαφέρον για την Αθήνα, η οποία για δεύτερη ηµέρα δεν
συγκεντρώνει τζίρους και ως εκ τούτου δεν αντιδρά το ίδιο ανοδικά µε τις ευρωπαϊκές
αγορές.
Σε µια περίοδο όπου διοργανώθηκαν τρεις παρουσιάσεις στο εξωτερικό ( Goldman Sachs, Αutonomus,
Capital Link) για τις τράπεζες και το χρηµατιστήριο της Αθήνας, το ενδιαφέρον είναι χαµηλό κι αυτό
αποτυπώνεται στις συναλλαγές. Είτε κάτι λάθος γίνεται στις παρουσιάσεις, είτε την σηµερινή περίοδο δεν
µπορούµε να προσελκύσουµε επενδυτές.
Πριν από λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 640,27 µονάδες καταγράφοντας άνοδο 0, 22%.
Η µετοχή της Alpha bank καταγράφει άνοδο 1,04%. Κέρδη 1,16% για την Εθνική Τράπεζα στα 1,134 ευρώ.
Με κέρδη 1,46% η µετοχή της Eurobank στα 0,5215 ευρώ. Άνοδος 2,34% γαι την Πειραιώς στα 0,9395 ευρώ.
Κέρδη 0,77% για τον Μυτιληναίο στα 7,89 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΤΕ στα 10,69 ευρώ. Αµετάβλητος ο
ΟΠΑΠ στα 8,5 ευρώ. Δίχως συναλλαγές η µετοχή της ΔΕΗ !!
Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 1,3 εκατ.ευρώ.
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Τσακαλώτος: Πρόταση για να προστατεύσουµε την πρώτη κατοικία και όχι
τους κακοπληρωτές

Τι είπε για το επίδοµα θέρµανσης αλλά και την µείωση της
φορολογίας εισοδήµατος και του ΦΠΑ
Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηματοδοτηθεί το επίδομα θέρμανσης το 2018 δήλωσε ο
υπουργός Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για μείωση της
φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασμού της κυβέρνησης. Ο
Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε, απαντώντας σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΑΝΤ1 στην Νέα Υόρκη
Θανάση Τσίτσα, ότι θα δώσει σύντομα στην δημοσιότητα το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας
από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουμ Captal Link
και χρονικά μετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το βήμα
του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις που
έχουν μείνει στη μέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να μείνει σταθερή στις δεσμεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο μάλιστα παρουσίασε 4
άξονες μεταρρυθμίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ. Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σημείωσε ότι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούμενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραμμα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόμενα 3-4 χρόνια αν ήμουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα καινούριο
φορολογικό σύστημα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι και αλλιώς ο
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόμουν τον φόρο
εισοδήματος. Νομίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει,
όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα
και πολλούς λογιστές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθμιστική πρωτοβουλία μίας
κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι όταν μία χώρα αναγκάστηκε να κάνει μία τόσο μεγάλη
δημοσιονομική προσαρμογή οι φόροι που μπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει σιγά
σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε
Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 αν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για το επίδομα θέρμανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηματοδοτηθεί το επίδομα θέρμανσης το 2018. Υπάρχει ο
δημοσιονομικός χώρος από το υπερπλεόνασμα και από το αποθεματικό αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ».
τόνισε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το τι θα αντικαταστήσει το νόμο Κατσέλη σε σχετική ερώτηση του ΑΝΤ1 αποκάλυψε ότι
“επεξεργαζόμαστε διάφορες πολιτικές και θα είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε. Θέλουμε μία
ισορροπία ανάμεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του ΑΝΤ1 σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άμεσο μέλλον ανέφερε ότι θα γίνει και η εξαγορά μέρους των δανείων με το ΔΝΤ και την ΕΚΤ . “Θα γίνει
αρκετά σύντομα νομίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωμή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ” ,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι λένε
για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συμφωνήσουμε σε έναν ορισμό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι
κάτι και να μην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγματα με δανεικά; Να δημιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε”
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το τελευταίο
εμπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νομοθετικά εμπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον μήνα
περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά .
Χθες, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών με

http://www.thessaliatv.gr/
Publication date: 11/12/2018 11:15
Alexa ranking (Greece): 2487
https://www.thessaliatv.gr/news/66952/tsakalotos-protasi-gia-na-prostateusoume-t...

ξένους επενδυτές.
“Καµπανάκι” Κοστέλο για τις µεταρρυθµίσεις
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κομισιόν στο 20ο οικονομικό επενδυτικό φόρουμ της Capital link
την Κομισιόν στη Νέα Υόρκη επισήμανε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται σε
μία σειρά από κρίσιμα πεδία και έκανε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και
για πολύ προσεκτικά βήματα αναφορικά με τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση με τον
κατώτατο μισθό και με τις παρεμβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας
µέσω του διαδόχου του Ν. Κατσέλη
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, αλλά θα μπορούσαν να
ήταν καλύτερα είπε αναφορικά με την πρώτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας. Επίσης ότι είναι
διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά εντυπωσιακό.
Παράλληλα εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους επόµενους µήνες:
Το πρώτο είναι οι 16 μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Αφορούν στο
δημόσιο τομέα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναμόρφωση της
πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουμε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ
σημαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουμε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυμένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται με τα 700 εκατομμύρια ευρώ των παρεμβάσεων
στο χρέος. Πέρα από τα χρήματα θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήμα για τις αγορές και τους
επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου μισθού κάτι που αναμένεται
πιθανότατα το Φεβρουάριο. Είναι μία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της συστήνουμε να
προχωρήσει με προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να μην διακυβεύσει την πρόοδο
που έχει γίνει.
Tο τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος.
Βλέπουμε μείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αλλά θέλουμε να δούμε δύο
ακόμα πράγματα τους επόμενους μήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας από τους
πλειστηριασμούς, το πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από την πλευρά της
Επιτροπής είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι στοχευμένο και να μην
εμποδίσει την μείωση των κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και μία απόδειξη της
υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα. Υπάρχουν θέματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το
νομικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για την μαζική
εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι σημαντικό για την κυβέρνηση να
προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
Tο τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου μίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε μέρος και πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Μπόμπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το πολιτικό σύστημα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά όσο και η
Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες με πόρους που η Ελλάδα δεν
έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε γεγονότα, αντί
να διαμορφώνει το δικό της μέλλον. Αναφερόμενος στη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα τόνισε
πως το μεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η επικοινωνία με τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα προγράμματα
προσαρμογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουμε περισσότερα για να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε το τι
συνέβαινε µε την οικονοµία», κατέληξε.
Πηγή ant1news.gr

Αν το άρθρο µας σας άρεσε, πατήστε
Παρακαλούµε, κάντε
Κοινοποίηση
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Τσακαλώτος: Χρειάζεται ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα
Με ειλικρίνεια απάντησε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, όταν ρωτήθηκε για το
φορολογικό σύστηµα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ο επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε χαρακτηριστικά.
Για το ίδιο θέµα και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε ότι η βασική αποστολή
του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν
βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της
ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ” όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Προβάλλει τις «επενδυτικές
ευκαιρίες» που προσφέρει η ελληνική κυβέρνηση
«Σαφάρι» αναζήτησης «επενδυτών» έχει ξεκινήσει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλ. Τσακαλώτος,
χρησιµοποιώντας ως «κράχτη» τη διατήρηση και επέκταση των µνηµονιακών νόµων.
Από τη Νέα Υόρκη όπου βρέθηκε για να µιλήσει στο «επενδυτικό» φόρουµ της «Capital Link», ο Ευκλ.
Τσακαλώτος φρόντισε να προγράψει το νόµο Κατσέλη, λέγοντας πως αναζητείται µια «ισορροπία» που θα
προστατεύει τάχα την κύρια λαϊκή κατοικία, «χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές».
Υπενθυµίζουµε πως στις 31 Δεκέµβρη λήγει ο νόµος Κατσέλη.
Η οµιλία του υπουργού Οικονοµικών ήταν ένας ύµνος στις αντιλαϊκές «µεταρρυθµίσεις» τις οποίες
φρόντισε να προπαγανδίσει µε διάφορα ευφυολογήµατα, ενώ έδωσε έµφαση στη «µεγάλη πρόοδο» που
έχει σηµειωθεί στη µείωση των «κόκκινων» δανείων.
Επίσης, αναφέρθηκε στο στόχο της µείωσης της φορολογίας, τον οποίο η κυβέρνηση συνδέει µε την
προσέλκυση «επενδύσεων» και τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. «Έτσι και αλλιώς ο
πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν το φόρο
εισοδήµατος», σηµείωσε. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής αναδιανοµής της φτώχειας, άφησε ανοιχτό
το ενδεχόµενο να «βρεθεί επιπλέον ποσό» από τον «δηµοσιονοµικό χώρο» για να χρηµατοδοτηθεί το
επίδοµα θέρµανσης.
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Ευ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι φόροι που επιβάλαµε δίκαιοι και σωστοί

Στην παραδοχή ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που επιβλήθηκαν κατά τη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, προχώρησε ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος, σημειώνοντας πως χρειάζεται σταδιακά με τον
δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται, να μπορέσουμε να το
αντιµετωπίσουµε.
«Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών για τα επόμενα 3-4 χρόνια, εκτός
της συνέχισης της σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα
νέο φορολογικό σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, μετά την ομιλία του στο
20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέμα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την ομιλία του
στο φόρουμ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η βασική αποστολή του
υπουργείου Οικονομικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει
το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούμε από το πρόγραμμα να
αντιμετωπίσουμε με ακόμη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της
ελληνικής οικονομίας, στα θέματα της ανάπτυξης, της δημόσιας
υγείας και της παιδείας.
Στο ερώτημα αν το νέο φορολογικό σύστημα θα περιλαμβάνει
μεγαλύτερη μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος
είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι
ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται κατά 1%
ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόμουν περισσότερο όταν μιλούσα για τον προσωπικό μου
στόχο, τον φόρο εισοδήματος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όμως ο
αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια μάχη πολλές φορές
άνιση, γιατί οι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία
και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιμετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιμετωπιστεί το
θέμα του επιδόματος θέρμανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσματος
και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόμο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες
πολιτικές και σύντομα θα είναι έτοιμες οι ανακοινώσεις. «Θέλουμε μία
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ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όμως
να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέμα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως
θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην ομιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος
είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαμβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και
πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνεται
και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτημα για το πότε αναμένει την έλευση των θεσμών στην
Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο
πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν με ρωτούν πλέον για τα πράγματα που γράφουν οι εφημερίδες.
Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση μας με τους Ευρωπαίους πάει
καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες
για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τομέας. Το ότι έχουν μεγάλο
ενδιαφέρον το αντιλαμβάνομαι από το γεγονός ότι με ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως
δεν διαπίστωσε από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να
τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καμία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόμη και
πως το χρηματιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει με το ότι η
αγορά είναι μικρή και 1-2 παίκτες μπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί
που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους
στόχους, μειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης
μας ρωτούν για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια και τι
στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι
στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταμείο» έχει ένα
σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δημοσίου
όπου δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να
προχωρήσει με άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το
καλό του ελληνικού δημοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και
τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης
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για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντομα θα βγει η προκήρυξη,
αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό παροχολογία
που αποδίδεται στα κοινωνικά αντίμετρα που έχει εξαγγέλλει η
Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν
διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν με τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι
κάτι και να μην το κάνεις; Να υπόσχεσαι με δανεικά; Να δημιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούμε σε τομείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουμε δημιουργήσει στον προϋπολογισμό. Σε τομείς
κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαμηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ
έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τομέα των δημοσιονομικών δεν πρόκειται να υπάρξουν
εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασμα (over
performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας τους,
σημειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονομία. Όμως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως
όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ευ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και
σωστοί
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, µίλησε ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακλώτος και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου επισήµανε µεταξύ άλλων:
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο».
Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας παράλληλα ότι η βασική
αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως
ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές
προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Ερωτηθείς σχετικά µε το εάν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας
των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη
ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε πως δεν ήταν όλοι οι φόροι που κλήθηκε να
επιβάλλει η Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί και χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να καταφέρει η χώρα τους αντιµετωπίσει.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα λυθεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς
λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Αναφορικά µε τον νόµο Κατσέλη, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες
πολιτικές και σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Όσον αφορά την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε ότι πιθανότατα στα τέλη
του Ιανουαρίου για έρθουν στη χώρα µας.
Ο υπουργός Οικονοµικών µετά από µια σειρά συναντήσεων που είχε τη Δευτέρα µε επενδυτές στο πλαίσιο
του συνεδρίου, θα συνεχίσει και σήµερα, Τρίτη, τις συναντήσεις του.
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Οι κατευθύνσεις του ΥΠΟΙΚ για τον νόµο Κατσέλη
Προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές | © Tero
Vesalainen | Dreamstime.com
Με το χρόνο να µετρά αντίστροφα για τη λήξη της ισχύος του νόµου Κατσέλη ο οποίος
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας των υπερχρεωµένων από κόκκινα δάνεια
νοικοκυριών, το υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα
είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
Μετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος έδωσε τις κατευθύνσεις τονίζοντας πως αναζητείται «µία ισορροπία ανάµεσα
στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές» και
εξήγησε πως «η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη» γι' αυτό «χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά».
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών αναφέρθηκε µεταξύ άλλων και στο θέµα της εξαγοράς των δανείων
του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, προαναγγέλλοντας εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε
αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει
τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και
σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Όσον αφορά το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού,
υποστήριξε πως υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα
περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1%
ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια
της κρίσης δίκαιοι και σωστοί σηµειώνοντας πως χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, «να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
Τέλος, αναφέρθηκε στην έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολογίζοντας πως θα πραγµατοποιηθεί περί
τα τέλη Ιανουαρίου.
► Ο Ε. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
► Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο νόµοπλαίσιο που διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track).
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν δίκαιοι και σωστοί όλοι οι φόροι
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καταστρώνουν σχέδιο για έξοδο στις αγορές
Σε έναν αγώνα δρόµου έχει επιδοθεί ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος για να προσελκύσεις
ξένους επενδυτές. Στην επενδυτική… εκστρατεία στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών θα
προσπαθήσει να πείσει τους επενδυτές να αγοράσουν κρατικά οµόλογα και να προχωρήσουν σε
επιχειρηµατικά deal στην Ελλάδα. Στην οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε πως ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα καταστρώσει
ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές
θα λάβει χώρα και στο...
διαβάστε περισσότερα...
Δηµοσίευση από : in.gr - Σήµερα
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη...
διαβάστε περισσότερα...
Δηµοσίευση από : Το Βήµα - Σήµερα
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
press-gr.com
Author:
Powered by WPeMatico
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Τσακαλώτος: Θέλουµε ένα νέο φορολογικό σύστηµα απλό σταθερό και δίκαιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
11.12.2018 / ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Τσακαλώτος: Θέλουµε ένα νέο φορολογικό
σύστηµα απλό σταθερό και δίκαιο

EMAIL
Εκτύπωση

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
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οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Κυβέρνηση
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Ε.Τσακαλώτος: «Δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί»

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος
παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως
και σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι
µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της
λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν
εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του
συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε
από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις
εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν
πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον
ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα
κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
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Οριακή άνοδος, χαµηλό ενδιαφέρον στο Χρηµατιστήριο
του Δηµήτρη Παφίλα
Χαµηλό παραµένει το ενδιαφέρον για την Αθήνα, η οποία για δεύτερη ηµέρα δεν συγκεντρώνει τζίρους και
ως εκ τούτου δεν αντιδρά το ίδιο ανοδικά µε τις ευρωπαϊκές αγορές.
Σε µια περίοδο όπου διοργανώθηκαν τρεις παρουσιάσεις στο εξωτερικό (Goldman Sachs, Αutonomus, Capital
Link) για τις τράπεζες και το χρηµατιστήριο της Αθήνας, το ενδιαφέρον είναι χαµηλό κι αυτό
αποτυπώνεται στις συναλλαγές. Είτε κάτι λάθος γίνεται στις παρουσιάσεις, είτε την σηµερινή περίοδο δεν
µπορούµε να προσελκύσουµε επενδυτές.
Πριν απο λίγο ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν στις 640,27 µονάδες καταγράφοντας άνοδο 0,22%.
Η µετοχή της Alpha bank καταγράφει άνοδο 1,04%. Κέρδη 1,16% για την Εθνική Τράπεζα στα 1,134 ευρώ.
Με κέρδη 1,46% η µετοχή της Eurobank στα 0,5215 ευρώ. Άνοδος 2,34% γαι την Πειραιώς στα 0,9395 ευρώ.
Κέρδη 0,77% για τον Μυτιληναίο στα 7,89 ευρώ.
Αµετάβλητος ο ΟΤΕ στα 10,69 ευρώ. Αµετάβλητος ο ΟΠΑΠ στα 8,5 ευρώ. Δίχως συναλλαγές η µετοχή της
ΔΕΗ !! Οι συναλλαγές ανήλθαν στα 1,3 εκατ.ευρώ.
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Κυβερνητικός συναγερµός για τη Συµφωνία των Πρεσπών
Συνεδριάζει εκτάκτως η κοινοβουλευτική οµάδα των ΑΝΕΛ
Η είδηση της σηµερινής έκτακτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής οµάδας
των ΑΝΕΛ, έπεσε ως «βόµβα» χθες στο πρωθυπουργικό επιτελείο, που προσπαθεί να βρει
τρόπους ώστε να διασφαλίσει την εύθραυστη και έντονη αµφισβητούµενη πλειοψηφία για
την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών. 
Σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες, µετά από επικοινωνία µε τον Πάνο Καµµένο, το Μαξίµου
ενηµερώθηκε ότι η πρόταση του προέδρου των ΑΝΕΛ στη σηµερινή του οµιλία προς τους βουλευτές θα
είναι η µη συµµετοχή των ΑΝΕΛ στην ψηφοφορία για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών, η οποία
µετά από τοποθέτηση του προέδρου του σκοπιανού κοινοβουλίου, αναµένεται αµέσως µετά τις 15
Ιανουαρίου. Παράλληλα, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καµµένος θα ταχθεί και κατά της
πρότασης µοµφής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, την οποία εµµέσως προανήγγειλε χθες η εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, λέγοντας: «Όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι στο τραπέζι. Είµαστε
εναντίον της συµφωνίας των Πρεσπών. Έχουµε πει ότι βλάπτει τα εθνικά συµφέροντα. Όταν η συµφωνία
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής θα αναµετρηθεί µε τη συνείδησή του». 
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ πρόσφατα είπε ότι «έχει λήξει κάθε συζήτηση για επιβίωση της λεγόµενης
συµφωνίας των Πρεσπών». Με την σηµερινή του τοποθέτηση ωστόσο κατά ενδεχόµενης πρότασης µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., θα θελήσει να κλείσει το «παράθυρο» που είχε ανοίξει ο αντιπρόεδρος του
κόµµατός του Παναγιώτης Σγουρίδης λέγοντας ότι οι ΑΝΕΛ θα στηρίξουν ενδεχόµενη πρόταση µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., προκαλώντας συναγερµό στο Μαξίµου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ.
Καµµένος από τη µία πλευρά θα επαναλάβει τη θέση του κατά της Συµφωνίας των Πρεσπών και από την
άλλη θα αµφισβητήσει τη δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν πρόκειται να κυρώσει τη συµφωνία
ούτε µετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αν η Ν.Δ. καταθέσει πρόταση µοµφής θα το κάνει για να ρίξει
την κυβέρνηση και όχι επειδή δεν συµφωνεί µε τη Συµφωνία των Πρεσπών. 
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Συµφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι
«έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που
πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Η κυβέρνηση επιµένει ότι διαθέτει, ακόµα και χωρίς τους ΑΝΕΛ, την απαιτούµενη πλειοψηφία για να
κυρώσει τη Συµφωνία των Πρεσπών. Αν οι ΑΝΕΛ τελικά επιλέξουν την αποχώρηση, τυπικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα
χρειαστεί λιγότερους από 151 βουλευτές, αλλά τότε θα τεθεί αντικειµενικά το πολιτικό ζήτηµα για το αν
µπορεί να τεθεί σε ισχύ µία συµφωνία που δεν θα έχει κυρωθεί τουλάχιστον από την πλειοψηφία της
Βουλής, τη στιγµή που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, µόλις τον περασµένο Ιούνιο, ζητούσε µε δηλώσεις
του η Συµφωνία των Πρεσπών να κυρωθεί από αυξηµένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, για να φέρει σε
δύσκολη θέση τη Νέα Δηµοκρατία. Σηµειώνεται ότι τόσο η Ν.Δ. όσο και το Κίνηµα Αλλαγής έχουν
υποστηρίξει ότι πολιτικά δεν στέκει η συµφωνία, αν κυρωθεί µε λιγότερους από 151 βουλευτές. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιµείνει στην πίεση τόσο προς το Κίνηµα Αλλαγής (σ.σ. το
οποίο πιέζει και µέσω Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος) όσο και προς το Ποτάµι, προκειµένου να
προκαλέσει ρήγµατα και να πάρει τις ψήφους που χρειάζεται όταν έρθει η ώρα. 
«Το Ποτάµι είναι άλλο κόµµα. Εµείς είµαστε υπόλογοι για τους βουλευτές, τα στελέχη και τα µέλη µας. Η
Νέα Δηµοκρατία δεν κάνει παζάρια. Ταχθήκαµε κατά της συµφωνία των Πρεσπών. Σεβόµαστε την
αυτονοµία κάθε κόµµατος να αποφασίσει. Η συµφωνία θα κριθεί από τον έναν προς έναν βουλευτή. Κάθε
βουλευτής θα είναι υπόλογος στη συνείδησή του» απάντησε χθες η κ. Σπυράκη εκ µέρους της Ν.Δ. στους
κυβερνητικούς ισχυρισµούς για «πολιτική συναλλαγή» Μητσοτάκη – Θεοδωράκη, ενώ και ο επικεφαλής του
Ποταµιού δήλωσε: «Δεν υπάρχει καµία περίπτωση να βρεθώ σε κανένα ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Το Ποτάµι
θα είναι δυνατό στην επόµενη Βουλή και θα είµαι εκεί». 
Ωστόσο, ο βουλευτής του κόµµατος Σπύρος Δανέλλης, µε άρθρο του χθες στην «Εφηµερίδα των
Συντακτών» ανέφερε ότι σε περίπτωση που υπάρχει υπαναχώρηση από το Ποτάµι για τη Συµφωνία των
Πρεσπών, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Σε αντίστοιχη γραµµή, ο Σπύρος Λυκούδης είπε ότι επιµένει στη στήριξή
του στη συµφωνία των Πρεσπών, ζητώντας ωστόσο αποσαφηνίσεις σε αρκετά σηµεία της. «Είναι µια
θετική συµφωνία διότι απαντάει θετικά στη βασική επιδίωξη που είχε µέχρι τώρα η ελληνική πλευρά, η
γειτονική χώρα να έχει σύνθετη ονοµασία. Και από την πρώτη στιγµή έλεγα ότι υπάρχουν δύο σηµεία στα
οποία έγινε ο ελληνικός συµβιβασµός και το θέµα της ιθαγένειας – εθνότητας και το θέµα της γλώσσας
που ανάλογα µε τη διαχείριση που θα κάνουν οι γείτονες θα είναι ή επουσιώδη ή θα καταστούν σοβαρά
και επικίνδυνα και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δικαιώνεται η επιφύλαξη που υπήρχε για το ότι η
διαχείριση που κάνει ο Ζάεφ δεν είναι καλή. Εποµένως υπάρχει ζήτηµα, θετική η συµφωνία αλλά θέλει
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οπωσδήποτε εξέλιξη και αποσαφήνιση σε όλα της τα σηµεία» είπε χαρακτηριστικά. 
«Υπάρχει θετική προδιάθεση, θα περιµένουµε να δούµε όλα τα δεδοµένα εκείνη τη στιγµή που θα έρθει η
συµφωνία των Πρεσπών στην ελληνική Βουλή» είπε από τη δική του πλευρά ο βουλευτής της Περιφέρειας
Αττικής του Ποταµιού, Γιώργος Μαυρωτάς, στον ρ/σ «Πρακτορείο FM, 104,9», ενώ χθες ο κ. Θεοδωράκης
µαζί µε τον κ. Μητσοτάκη, παρουσία των βουλευτών του Ποταµιού Γ. Αµυρά και Γρ. Ψαριανού,
παρουσίασαν το νέο βιβλίο του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Κ. Χατζηδάκη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της
διαµόρφωσης ρεύµατος µίας µεγάλης – όπως είπε – πολιτικής πλειοψηφίας, στην οποία χωρά και το
Ποτάµι.
Από την πλευρά του Κινήµατος Αλλαγής, ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης, δήλωσε χθες στην ΕΡΤ 3:
«Περιµέναµε να δούµε τι περιέχει. Η Φώφη Γεννηµατά έβαλε τα ζητήµατα απέναντι στη συµφωνία της
‘Μακεδονίας του Ίλιντεν’, που είναι η επιτοµή του αλυτρωτισµού. Και φυσικά, όταν είδαµε τη συµφωνία
των Πρεσπών, τοποθετηθήκαµε για τα ζητήµατα της ταυτότητας και της γλώσσας, καθώς και µία σειρά
ακόµα θεµάτων που δεν διασφαλίζουν τα εθνικά µας συµφέροντα».
Επιµένει ο Ζάεφ
Το θερµόµετρο ωστόσο ανέβασε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος σε νέες του
δηλώσεις επέµεινε πως µε τη Συµφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζεται από την Ελλάδα το δικαίωµα της
χώρας του να χρησιµοποιεί τη «µακεδονική γλώσσα». «Πρέπει να προσέχουµε επειδή το δικαίωµά µας στον
αυτοπροσδιορισµό, το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε τη ‘µακεδονική’ µας γλώσσα, είναι αποδεκτό και
αναγνωρίζεται από την Ελλάδα», είπε, µεταξύ άλλων ο κ. Ζάεφ, ενώ κληθείς να απαντήσει εάν οι
δηλώσεις του περί «µακεδονικής γλώσσας» είναι αντιπαραγωγικές για τη συµφωνία των Πρεσπών και αν
υπάρχουν πληροφορίες πως η Ελλάδα προετοιµάζει παράρτηµα για το συγκεκριµένο τµήµα της συµφωνίας,
ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοιο παράρτηµα της συµφωνίας και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
ΠΗΓΗ:naftemporiki.gr
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Τσακαλώτος για… όλα! Νόµο Κατσέλη, θεσµούς, επενδύσεις

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο». Αυτό είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
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τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Ο Τσακαλώτος για την φορολογία στις επιχειρήσεις
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πώς και πότε παίρνουν µέχρι 47 µήνες αναδροµικά οι συνταξιούχοι!
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Το υπερπλεόνασµα
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Ο Τσακαλώτος και οι… Θεσµοί
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Ιδιωτικοποιήσεις
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
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Κοινωνικό µέρισµα: Πότε θα κλείσουν οι αιτήσεις και πότε θα το πάρουν οι δικαιούχοι
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.

Κοινοποιήστε:
Twitter
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Προστασία α’ κατοικίας: Οι λύσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση

Τι υποστήριξε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για τη διάδοχη
κατάσταση του Νόµου Κατσέλη. Τι ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ για το
επίδοµα θέρµανσης και τη µείωση της φορολογίας
Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της α’ κατοικίας µε στόχευση στα οικονοµικά
ευάλωτα νοικοκυριά, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η διάδοχη
κατάσταση του νόµου Κατσέλη και ο σχεδιασµός ενός πλαισίου που θα «σφραγίζει» την προστασία της
κύριας λαϊκής κατοικίας, εξοβελίζοντας, παράλληλα, εκτός «προνοµίων» τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, αποτελεί εξέχων ζήτηµα για την κυβέρνηση και ταυτόχρονα και δύσκολος γρίφος.
Οι προθέσεις της κυβέρνησης, για την επόµενη ηµέρα του Νόµου Κατσέλη που θεωρητικά λήγει στις
31/12/2018, εκφράστηκαν δια στόµατος του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος στο περιθώριο του συνεδρίου
της Capital Linκ, δήλωσε «επεξεργαζόµαστε διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Θέλουµε µία ισορροπία
ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή
η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά».
Ποια είναι η δύσκολη εξίσωση που περιγράφει ο υπουργός Οικονοµικών; Πρόκειται για την εν εξελίξει
διαβούλευση µε τις τράπεζες και τα «θέλω» των τελευταίων να µειωθεί κάτω από 100.000 ευρώ η αξία
προστατευόµενης πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειµένη να θέσει σε «κίνδυνο»
πλειστηριασµών τις λεγόµενες «λαϊκές» κατοικίες, ωστόσο, από την άλλη ενστερνίζεται την ανάγκη που
εκφράζουν οι τράπεζες για ουσιαστική µείωση των «κόκκινων» δανείων τους.
Η διαπραγµάτευση ανάµεσα στους εµπλεκόµενους συνεχίζεται µε το οικονοµικό επιτελείο να αναζητά την
κατάλληλη «φόρµουλα», έτσι ώστε να συνδυάσει την προστασία της α’ κατοικίας των οικονοµικά
ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά και να µην βάλει «φραγµό» στην προσπάθεια των τραπεζών για εξυγίανση
των χαρτοφυλακίων τους από τα NPL’s, κυρίως τα στεγαστικά.
Ένα από τα σχέδια που έχει προτάξει η κυβέρνηση, είναι η διατήρηση του υπάρχοντος πλαφόν αξίας
προστατευόµενης κατοικίας (180.000 και άνω) και ο ορισµός αυστηρότερων περιουσιακών και
εισοδηµατικών κριτηρίων αυστηρότερα περιουσιακά και εισοδηµατικά κριτήρια.

Ενίσχυση του επιδόµατος θέρµανσης
Από τη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της Capital Link, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιβεβαίωσε ότι
το οικονοµικό επιτελείο προσανατολίζεται να ενισχύσει το συνολικό ποσό που θα αποδοθεί στο επίδοµα
θέρµανσης. «Υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον
προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν
χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΠΟΙΚ.

Μείωση της φορολογίας- Έξοδος στις αγορές
Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι στα µελλοντικά του σχέδια, που έχουν ορίζοντα τετραετίας, είναι η
υιοθέτηση ενός απλού, δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήµατος µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα. Άφησε, µάλιστα, ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια
µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Αναφορικά µε το εγχείρηµα νέας εξόδου της χώρας στις αγορές, ο κ.Τσακαλώτος τόνισε ότι µέχρι και το
τέλος του, ο ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019. Σηµείωσε,
µάλιστα, ότι στο εν λόγω πρόγραµµα, θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το
ΔΝΤ.
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Τι ρωτούν οι επενδυτές τον Τσακαλώτο Προτεινόµενο
Σειρά συναντήσεων µε επενδυτές είχε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, στο πλαίσιο του
20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».

Μιλώντας στο forum, ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν
διαπίστωσε από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.

«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».

Αναφερόµενος στις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του
ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της
περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να
προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της
αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης
για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η
άδεια για το Καζίνο.

Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.

«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.

«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.

«Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι»

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
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θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, ενώ κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµίωσε ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών
στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να
αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα
της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.

Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.

«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».

Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.

Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.

Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.

Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.

Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
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Τσακαλώτος: Για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης
Το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές για τον νόµο Κατσέλη
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος, συµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του
συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μποµπ Τρα: Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Σε πάνελ στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό
του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς
στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019».
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσακαλώτος: Δεν είναι σπουδαία στρατηγική το υπερπλεόνασµα - Το σχόλιο
για τις τράπεζες
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.

Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.

«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατοςπαρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».

Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.

Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.

Για τον νόµο Κατσέλη είπε, σύµφωνα µε το ΑΠΕ, πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη
γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.

Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου
στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα
και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.

Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.

Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
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και σήµερα τις συναντήσεις.

«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».

Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.

«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».

Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.

Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.

«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα
έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».

Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.

«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί

Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη Τύπου,
µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη
ΤοΒΗΜΑ Team
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.

«Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί»
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.

Για τον νόµο Κατσέλη
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
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«Δεν έχω διαπιστώσει τάση επιφυλακτικότητας από τους επενδυτές»
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».

Για τις ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµικά
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι, το υπερπλεόνασµα έχει και
επιπτώσεις
Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θα έθετε ως προτεραιότητα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εάν παρέµενε
υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Αυτό επεσήµανε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί. Παραδέχθηκε επίσης ότι «δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να
έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», αφού αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονοµία.
Υποστήριξε όµως ότι από την άλλη αυτό βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται
κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης» εξήγησε.
Παράλληλα ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς
λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη σηµείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα
είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας,
χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι'
χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ προανήγγειλε εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε
άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
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Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Είπε ακόµη πως στον τοµέα των
δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Η είδηση της σηµερινής έκτακτης συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής οµάδας των ΑΝΕΛ, έπεσε ως
«βόµβα» χθες στο πρωθυπουργικό επιτελείο, που προσπαθεί να βρει τρόπους ώστε να διασφαλίσει την
εύθραυστη και έντονη αµφισβητούµενη πλειοψηφία για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών. 
Σύµφωνα µε αξιόπιστες πληροφορίες, µετά από επικοινωνία µε τον Πάνο Καµµένο, το Μαξίµου
ενηµερώθηκε ότι η πρόταση του προέδρου των ΑΝΕΛ στη σηµερινή του οµιλία προς τους βουλευτές θα
είναι η µη συµµετοχή των ΑΝΕΛ στην ψηφοφορία για την κύρωση της Συµφωνίας των Πρεσπών, η οποία
µετά από τοποθέτηση του προέδρου του σκοπιανού κοινοβουλίου, αναµένεται αµέσως µετά τις 15
Ιανουαρίου. Παράλληλα, σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Καµµένος θα ταχθεί και κατά της
πρότασης µοµφής της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, την οποία εµµέσως προανήγγειλε χθες η εκπρόσωπος
Τύπου της Ν.Δ. Μαρία Σπυράκη, λέγοντας: «Όλα τα κοινοβουλευτικά όπλα είναι στο τραπέζι. Είµαστε
εναντίον της συµφωνίας των Πρεσπών. Έχουµε πει ότι βλάπτει τα εθνικά συµφέροντα. Όταν η συµφωνία
έρθει προς ψήφιση στη Βουλή, ο κάθε βουλευτής θα αναµετρηθεί µε τη συνείδησή του». 
Ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ πρόσφατα είπε ότι «έχει λήξει κάθε συζήτηση για επιβίωση της λεγόµενης
συµφωνίας των Πρεσπών». Με την σηµερινή του τοποθέτηση ωστόσο κατά ενδεχόµενης πρότασης µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., θα θελήσει να κλείσει το «παράθυρο» που είχε ανοίξει ο αντιπρόεδρος του
κόµµατός του Παναγιώτης Σγουρίδης λέγοντας ότι οι ΑΝΕΛ θα στηρίξουν ενδεχόµενη πρόταση µοµφής
από την πλευρά της Ν.Δ., προκαλώντας συναγερµό στο Μαξίµου. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κ.
Καµµένος από τη µία πλευρά θα επαναλάβει τη θέση του κατά της Συµφωνίας των Πρεσπών και από την
άλλη θα αµφισβητήσει τη δέσµευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν πρόκειται να κυρώσει τη συµφωνία
ούτε µετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι αν η Ν.Δ. καταθέσει πρόταση µοµφής θα το κάνει για να ρίξει
την κυβέρνηση και όχι επειδή δεν συµφωνεί µε τη Συµφωνία των Πρεσπών. 
Από την πλευρά του, ο Πρωθυπουργός σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum»
που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη Συµφωνία των Πρεσπών, λέγοντας ότι
«έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που
πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Η κυβέρνηση επιµένει ότι διαθέτει, ακόµα και χωρίς τους ΑΝΕΛ, την απαιτούµενη πλειοψηφία για να
κυρώσει τη Συµφωνία των Πρεσπών. Αν οι ΑΝΕΛ τελικά επιλέξουν την αποχώρηση, τυπικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα
χρειαστεί λιγότερους από 151 βουλευτές, αλλά τότε θα τεθεί αντικειµενικά το πολιτικό ζήτηµα για το αν
µπορεί να τεθεί σε ισχύ µία συµφωνία που δεν θα έχει κυρωθεί τουλάχιστον από την πλειοψηφία της
Βουλής, τη στιγµή που ο ίδιος ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, µόλις τον περασµένο Ιούνιο, ζητούσε µε δηλώσεις
του η Συµφωνία των Πρεσπών να κυρωθεί από αυξηµένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, για να φέρει σε
δύσκολη θέση τη Νέα Δηµοκρατία. Σηµειώνεται ότι τόσο η Ν.Δ. όσο και το Κίνηµα Αλλαγής έχουν
υποστηρίξει ότι πολιτικά δεν στέκει η συµφωνία, αν κυρωθεί µε λιγότερους από 151 βουλευτές. Αυτός
είναι και ο λόγος για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα επιµείνει στην πίεση τόσο προς το Κίνηµα Αλλαγής (σ.σ. το
οποίο πιέζει και µέσω Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόµµατος) όσο και προς το Ποτάµι, προκειµένου να
προκαλέσει ρήγµατα και να πάρει τις ψήφους που χρειάζεται όταν έρθει η ώρα. 
«Το Ποτάµι είναι άλλο κόµµα. Εµείς είµαστε υπόλογοι για τους βουλευτές, τα στελέχη και τα µέλη µας. Η
Νέα Δηµοκρατία δεν κάνει παζάρια. Ταχθήκαµε κατά της συµφωνία των Πρεσπών. Σεβόµαστε την
αυτονοµία κάθε κόµµατος να αποφασίσει. Η συµφωνία θα κριθεί από τον έναν προς έναν βουλευτή. Κάθε
βουλευτής θα είναι υπόλογος στη συνείδησή του» απάντησε χθες η κ. Σπυράκη εκ µέρους της Ν.Δ. στους
κυβερνητικούς ισχυρισµούς για «πολιτική συναλλαγή» Μητσοτάκη – Θεοδωράκη, ενώ και ο επικεφαλής του
Ποταµιού δήλωσε: «Δεν υπάρχει καµία περίπτωση να βρεθώ σε κανένα ψηφοδέλτιο Επικρατείας. Το Ποτάµι
θα είναι δυνατό στην επόµενη Βουλή και θα είµαι εκεί». 
Ωστόσο, ο βουλευτής του κόµµατος Σπύρος Δανέλλης, µε άρθρο του χθες στην «Εφηµερίδα των
Συντακτών» ανέφερε ότι σε περίπτωση που υπάρχει υπαναχώρηση από το Ποτάµι για τη Συµφωνία των
Πρεσπών, ο ίδιος θα παραιτηθεί. Σε αντίστοιχη γραµµή, ο Σπύρος Λυκούδης είπε ότι επιµένει στη στήριξή
του στη συµφωνία των Πρεσπών, ζητώντας ωστόσο αποσαφηνίσεις σε αρκετά σηµεία της. «Είναι µια
θετική συµφωνία διότι απαντάει θετικά στη βασική επιδίωξη που είχε µέχρι τώρα η ελληνική πλευρά, η
γειτονική χώρα να έχει σύνθετη ονοµασία. Και από την πρώτη στιγµή έλεγα ότι υπάρχουν δύο σηµεία στα
οποία έγινε ο ελληνικός συµβιβασµός και το θέµα της ιθαγένειας – εθνότητας και το θέµα της γλώσσας
που ανάλογα µε τη διαχείριση που θα κάνουν οι γείτονες θα είναι ή επουσιώδη ή θα καταστούν σοβαρά
και επικίνδυνα και φαίνεται ότι σε αυτή τη φάση δικαιώνεται η επιφύλαξη που υπήρχε για το ότι η
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διαχείριση που κάνει ο Ζάεφ δεν είναι καλή. Εποµένως υπάρχει ζήτηµα, θετική η συµφωνία αλλά θέλει
οπωσδήποτε εξέλιξη και αποσαφήνιση σε όλα της τα σηµεία» είπε χαρακτηριστικά. 
«Υπάρχει θετική προδιάθεση, θα περιµένουµε να δούµε όλα τα δεδοµένα εκείνη τη στιγµή που θα έρθει η
συµφωνία των Πρεσπών στην ελληνική Βουλή» είπε από τη δική του πλευρά ο βουλευτής της Περιφέρειας
Αττικής του Ποταµιού, Γιώργος Μαυρωτάς, στον ρ/σ «Πρακτορείο FM, 104,9», ενώ χθες ο κ. Θεοδωράκης
µαζί µε τον κ. Μητσοτάκη, παρουσία των βουλευτών του Ποταµιού Γ. Αµυρά και Γρ. Ψαριανού,
παρουσίασαν το νέο βιβλίο του αντιπροέδρου της Ν.Δ. Κ. Χατζηδάκη, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της
διαµόρφωσης ρεύµατος µίας µεγάλης – όπως είπε – πολιτικής πλειοψηφίας, στην οποία χωρά και το
Ποτάµι.
Από την πλευρά του Κινήµατος Αλλαγής, ο εκπρόσωπος Τύπου Παύλος Χρηστίδης, δήλωσε χθες στην ΕΡΤ
3: «Περιµέναµε να δούµε τι περιέχει. Η Φώφη Γεννηµατά έβαλε τα ζητήµατα απέναντι στη συµφωνία της
'Μακεδονίας του Ίλιντεν', που είναι η επιτοµή του αλυτρωτισµού. Και φυσικά, όταν είδαµε τη συµφωνία
των Πρεσπών, τοποθετηθήκαµε για τα ζητήµατα της ταυτότητας και της γλώσσας, καθώς και µία σειρά
ακόµα θεµάτων που δεν διασφαλίζουν τα εθνικά µας συµφέροντα».
Επιµένει ο Ζάεφ
Το θερµόµετρο ωστόσο ανέβασε ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος σε νέες του
δηλώσεις επέµεινε πως µε τη Συµφωνία των Πρεσπών αναγνωρίζεται από την Ελλάδα το δικαίωµα της
χώρας του να χρησιµοποιεί τη «µακεδονική γλώσσα». «Πρέπει να προσέχουµε επειδή το δικαίωµά µας στον
αυτοπροσδιορισµό, το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε τη 'µακεδονική' µας γλώσσα, είναι αποδεκτό και
αναγνωρίζεται από την Ελλάδα», είπε, µεταξύ άλλων ο κ. Ζάεφ, ενώ κληθείς να απαντήσει εάν οι
δηλώσεις του περί «µακεδονικής γλώσσας» είναι αντιπαραγωγικές για τη συµφωνία των Πρεσπών και αν
υπάρχουν πληροφορίες πως η Ελλάδα προετοιµάζει παράρτηµα για το συγκεκριµένο τµήµα της συµφωνίας,
ανέφερε ότι δεν υπάρχει τέτοιο παράρτηµα της συµφωνίας και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.
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Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, σταθερό και δίκαιο, είπε
ο Τσακαλώτος
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
11/12/2018 10:03
ΑΠΕ-ΜΠΕ, Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

Είναι στρατηγική απόφαση των ΗΠΑ: Ιδανικός εταίρος η Ελλάδα δήλωσε ο υφυπουργός Πάλµερ
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ΗΠΑ- Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα, πιο σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις.

«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η στρατηγικού χαρακτήρα απόφαση των ΗΠΑ για την Ελλάδα

«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
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Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ/ΜΠΕ
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“Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας” ανέφερε η
Έλενα Κουντουρά στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας τη Δευτέρα
στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.

Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».

Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
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«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.

Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.

Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.

Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.

http://www.greeknewsonline.com/
Publication date: 11/12/2018 11:01
Alexa ranking (Greece): 32369
http://www.greeknewsonline.com/to-2018-ine-to-kalytero-etos-stin-istoria-tou-touri...

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΑΛΑΣ
Ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος Τζιάλλας, παρουσίασε τις επιτυχίες
του τουρισµού ως αποτέλεσµα της εφαρµογής της τουριστικής πολιτικής που σχεδίασε και υλοποιεί το
Υπουργείο Τουρισµού από το 2015. Μίλησε επίσης για το αυξανόµενο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον
τουρισµό. Σηµαντικά επενδυτικά ταµεία και επενδυτές από όλο τον κόσµο διερευνούν τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στο τουρισµό και την αγορά των ακινήτων. Το απλοποιηµένο και ελκυστικό νοµοθετικό
πλαίσιο (αναπτυξιακός νόµος, στρατηγικές επενδύσεις, νοµοθεσία για τα σύνθετα τουριστικά καταλύµατα)
δίνει κίνητρα όπως φοροαπαλλαγές, επιχορηγήσεις, ταχεία αδειοδότηση, δηµιουργώντας ένα φιλικό
επιχειρηµατικό περιβάλλον.
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Τα σχέδια του ΥΠΟΙΚ για τον νόµο Κατσέλη
Με το χρόνο να µετρά αντίστροφα για τη λήξη της ισχύος του νόµου Κατσέλη ο οποίος
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας των υπερχρεωµένων από κόκκινα δάνεια
νοικοκυριών, το υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα
είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
Μετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος έδωσε τις κατευθύνσεις τονίζοντας πως αναζητείται «µία ισορροπία ανάµεσα
στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές» και
εξήγησε πως «η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη» γι' αυτό «χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά».
Ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών αναφέρθηκε µεταξύ άλλων και στο θέµα της εξαγοράς των δανείων
του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, προαναγγέλλοντας εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε
αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει
τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και
σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Όσον αφορά το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού,
υποστήριξε πως υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Φόροι επιχειρήσεων
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα
περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1%
ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια
της κρίσης δίκαιοι και σωστοί σηµειώνοντας πως χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, «να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
Τέλος, αναφέρθηκε στην έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολογίζοντας πως θα πραγµατοποιηθεί περί
τα τέλη Ιανουαρίου.
► Ο Ε. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
► Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο νέο νόµοπλαίσιο που διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track).
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Νόµο για προστασία πρώτης κατοικίας και µετά το 2018 προανήγγειλε ο Δραγασάκης
Ξεκινούν διασταυρώσεις οι τράπεζες
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Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ,
σηµειώνοντας παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα
τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το
πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της
ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα
µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο
εισοδήµατος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη
πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και
πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική
πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του
επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει
ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην
προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά»
σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν
εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα
καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα
χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και
σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε
περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου
και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει
πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες
που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον
το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit,
παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε
από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις
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εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο
που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν
να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν
τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν
για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του
ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και
της περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά
µπορεί να προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του
ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις,
joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει
η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται
στα κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της
Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η
Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το
κάνεις; Να υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε
τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς
κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων
ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η
χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε
χρόνο», είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην
οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται
κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την ελληνική οικονοµία-Να
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις
Από
NewsRoom
«Για την ελληνική οικονομία δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις» τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά τη διάρκεια της βράβευσής του για εξαιρετική
συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας. Η τιμητική διάκριση με το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», έγινε στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Μυτιληναίος επεσήμανε πως πρέπει ταχύτατα η Ελλάδα να προχωρήσει με τις συμφωνημένες
μεταρρυθμίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δημιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηματικό και
φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει μεγάλες και μικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις με γρήγορη
αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Την απονομή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηματικού κόσμου, οι οποίοι
συμμετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχημένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουμ. Κεντρικός ομιλητής στο
επίσημο δείπνο του φόρουμ ήταν ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην ομιλία του ο τιμώμενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, μετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σημείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουμε στην Ελλάδα «πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στον κόσμο και να αξιολογήσουμε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα μας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην ομαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων μεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
δημιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να μειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δημιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σημείωσε ακόμη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιμη επιλογή από τη δημοσιονομική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτημα που έθεσε τι σημαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσμια τάξη και η μετά την παγκοσμιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί με επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτημα με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, με τη μέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόμενα χρόνια, καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν μπορεί να ευημερήσει μόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Σημειώνοντας ότι η οικονομική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήματα, τα
δημοσιονομικά ελλείμματα, το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούμε και με τα τρία, αν θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας μια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωμένοι και εργαζόμενοι σκληρά κατορθώσαμε να
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δημιουργήσουμε μία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να μείνουμε ενωμένοι και να ονειρευόμαστε ότι
δεν θα είναι μακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν μία πραγματικά αναπτυγμένη, ώριμη και ευημερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥ ΠΙΟ σταθερό και δίκαιο
τονίζει ο Τσακαλώτος από τις ΗΠΑ
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον...(περισσότερα: https://www.altsantiri.gr)
Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *

Σχόλιο
Όνοµα *
Ηλ. διεύθυνση *
Ιστότοπος
Δημοσίευση σχολίου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
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Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».Online
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων»

Newsroom
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Σχετικα

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στα φορολογικά βάρη
Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στα φορολογικά βάρη
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Σχετικα
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Σχετικα

Προσωρινή νίκη για τα «κίτρινα γιλέκα» - 6µηνη αναστολή στην αύξηση φόρων στα καύσιµα
Προσωρινή νίκη για τα «κίτρινα γιλέκα» - 6µηνη αναστολή στην αύξηση φόρων στα καύσιµα
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
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«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο
απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4
χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως
και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι
µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό
χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί
τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα
κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η
δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Δεν είναι σπουδαία στρατηγική το υπερπλεόνασµα
Το έχει επιπτώσεις στην οικονοµία αλλά βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, υπογράµµισε από τη Νέα
Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών. Ανιση η µάχη κατά της φοροδιαφυγής. Το σχόλιο για τις τράπεζες και το
σχέδιο για έξοδο στις αγορές.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας. Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη
Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα
επόµενα 4 χρόνια. «Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο
εισοδήµατος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές
άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και
λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης». Πάντως,
παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της
κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να
µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε. Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί
το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος. Για τον νόµο Κατσέλη είπε, σύµφωνα µε το ΑΠΕ, πως το υπουργείο επεξεργάζεται
διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην
προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η
ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε. Για το θέµα της εξαγοράς
των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ.
Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που
θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα
περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο ερώτηµα για
το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου. Ο κ.
Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει και
σήµερα τις συναντήσεις. «Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν
προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το
γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα». Ο υπουργός
Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους επενδυτές να είναι
επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση.
Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά
είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν
ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας
ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε». Για τις
ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι
το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν
είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να
αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους
πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι
σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. Μιλώντας στο
συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά αντίµετρα που έχει
εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία ενός κοινωνικού
κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα. «Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε
τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι µε δανεικά; Να
δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε
δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε
ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται
να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή. «Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις
υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι
έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς
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γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.

http://www.in.gr/
Publication date: 11/12/2018 10:52
Alexa ranking (Greece): 47
https://www.in.gr/2018/12/11/economy/katastronoun-sxedio-gia-eksodo-stis-agores/

Καταστρώνουν σχέδιο για έξοδο στις αγορές
Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος αναζητά επενδυτές in.gr
Σε έναν αγώνα δρόµου έχει επιδοθεί ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος για να προσελκύσεις
ξένους επενδυτές.
Στην επενδυτική… εκστρατεία στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών θα προσπαθήσει να πείσει τους
επενδυτές να αγοράσουν κρατικά οµόλογα και να προχωρήσουν σε επιχειρηµατικά deal στην Ελλάδα.
Στην οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε πως
ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για
το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό
θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Ο προγραµµατισµός για τις εκδόσεις οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου θα αποκαλυφθεί το επόµενο
διάστηµα από ΟΔΔΗΧ όπως έτσι κι αλλιώς οφείλει να κάνει µετά την έξοδο της χώρας από το
δηµοσιονοµικό πρόγραµµα και την Μνηµονιακή εποπτεία.
Σηµαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η στάση των επενδυτών απέναντι στα Ελληνικά οµόλογα.
Το 2019, σύµφωνα µε στοιχεία του κρατικού προϋπολογισµού το ελληνικό δηµόσιο καλείται κατ’ αρχήν να
αναχρηµατοδοτήσει λήξεις εντόκων γραµµατίων ύψους 7,444 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα λήγουν υποχρεώσεις
ύψους 11,739 δισ. ευρώ.
Από αυτές, 1,983 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια του ΔΝΤ, 324 εκατ. ευρώ δάνεια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, 472,2 εκατ. ευρώ δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, 181,3 εκατ. ευρώ λοιπά
δάνεια ενώ 8,778,3 δισ. ευρώ είναι οµόλογα.
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Ευ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
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Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Ο Τσακαλώτος το παραδέχεται: Δεν είναι σπουδαία στρατηγική να έχεις
υπερπλεονάσµα κάθε χρόνο
Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεονάσµατα κάθε χρόνο καθώς υπάρχουν επιπτώσεις
για την οικονοµία παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος από το βήµα του Capital
link, περιγράφοντας παράλληλα τον στόχο για ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα.
Ο κ. Τσακαλώτος, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, µιλώντας στη συνέντευξη τύπου µετά την οµιλία του στο
20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε έναν προσωπικό
στόχο για το φορολογικό σύστηµα.
«Προσωπικός στόχος ένα φορολογικό σύστηµα αν παρέµενα υπουργός για τα επόµενα 4
χρόνια»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Οι εξαγγελίες για τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Οι αλλαγές στον νόµο Κατσέλη και το επίδοµα θέρµανσης
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Τα σχέδια για έξοδο στις αγορές το 2019
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
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ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Οι επενδυτές δεν τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Διαβεβαιώσεις για την επένδυση στο Ελληνικό
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ).
Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε την παροχολογία
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
Τα υπερπλεονάσµατα έχουν επιπτώσεις στην οικονοµία
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες
Κοινοποίηση
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο – ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει – συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
newsbeast.gr

Οι µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρνηση και έχει µείνει
πίσω είναι οι εξής:
Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µε 12.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού
έως το τέλος του 2018: Τον Οκτώβριο του 2019 το προσωπικό ανερχόταν σε 11.633 άτοµα, ενώ
αναµένεται η ολοκλήρωση διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για την κάλυψη επιπλέον 548 θέσεων.
Αποφυγή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Αύγουστο του
2018 ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Αυτή θα είναι η βάση για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου στη
δεύτερη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εφαρµογή του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα άνοιγµα
τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθµιας περίθαλψης έως το τέλος του 2018. Λειτουργούν περίπου
90 µονάδες στην επικράτεια, µε διαφορετικά επίπεδα στελέχωσης.
Ολοκλήρωση του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων στον τοµέα της υγείας (ΕΚΑΠΥ) έως το τέλος
του 2018. Αν και δεν έχει στελεχωθεί πλήρως, το ΕΚΑΠΥ έχει ολοκληρώσει παλιότερους
διαγωνισµούς εξοικονοµώντας πόρους.
Αντιµετώπιση Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων (ΜΕΔ). Εφαρµόζεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός,
παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση τόσο των αιτήσεων όσο και των επιτυχηµένων διαπραγµατεύσεων.
Στο πλαίσιο επέκτασης της προστασίας των δανειοληπτών µέσω του νόµου για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, επισηµαίνεται η ανάγκη αποφυγής αρνητικού αντίκτυπου στις προσπάθειες εκκαθάρισης
των Μη εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ). Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δεν
παρουσιάζει προβλήµατα.
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος e-justice στο πλαίσιο της εφαρµογής του τριετούς σχεδίου
δράσης για τη Δικαιοσύνη. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έγκαιρα.
Σχέδιο µεταβίβασης των µετοχών που κατέχει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
των συστηµικών τραπεζών έως το τέλος του 2018. Η προετοιµασία της στρατηγικής εξόδου
συνεχίζεται.Δεν έχει αναφερθεί πρόοδος αναφορικά µε την επέκταση της δικαιοδοσίας της
Επιτροπής Επιλογής.
Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού, σύµφωνα µε
τον Νόµο 4172/2013. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τον επόµενο κύκλο αναπροσαρµογής, µε στόχο να
ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019.
Ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης για την αδειοδότηση επενδύσεων. Ετοιµάζεται δευτερεύουσα
νοµοθεσία που αφορά το Άρθρο 78 του νόµου 4549/2018 (διαδικασίες αδειοδότησης για
περιβαλλοντικές υπηρεσίες).
Αποδέσµευση της ΔEH από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2018. Δόθηκαν δύο παρατάσεις. Η πλήρης
αποεπένδυση αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Συνεχής εφαρµογή του
στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ). Η ΕΤΑΔ παρακολουθεί τα
επιχειρηµατικά σχέδια των θυγατρικών και βρίσκεται στη φάση προσδιορισµού των ποιοτικών και
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ποσοτικών δεικτών απόδοσης.
Μεταφορά του ΟΑΚΑ στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) και αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ έως το
τέλος του 2018. Η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η προθεσµία για τη µεταφορά του
ΟΑΚΑ το 2018 δεν είναι ρεαλιστική, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος.
Μεταφορά του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών, του Ελληνικού και του ΔΕΣΦΑ στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έως το τέλος του 2018. Το κλείσιµο της
συµφωνίας για τον ΔΕΣΦΑ αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. Για το Διεθνές
Αεροδρόµιο Αθηνών, η προθεσµία αποτελεί πρόκληση. Για το Ελληνικό, συνεχίζονται οι προσπάθειες
ολοκλήρωσης των όρων µεταφοράς των µετοχών στον ανάδοχο, ενώ αναµένονται καθυστερήσεις
στις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και στην άδεια για το καζίνο. Η συµφωνία αναµένεται να
ολοκληρωθεί το 1ο τρίµηνο του 2019.
Διορισµός υψηλόβαθµων στελεχών στη Δηµόσια Διοίκηση σύµφωνα µε τον Νόµο 4369/2016 έως το
τέλος του 2018. Η διαδικασία για τον διορισµό 88 από 90 Γενικών Διευθυντών ολοκληρώθηκε τον
Οκτώβριο. Για τις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας διορισµός (για
συνολικά 69 θέσεις).
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
Στην παραδοχή ότι δεν ήταν δίκαιοι και σωστοί όλοι οι φόροι που υποχρεώθηκε να επιβάλει η Ελλάδα στη
διάρκεια της κρίσης προχώρησε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη,
ενώ παραδέχθηκε ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που υποχρεώθηκε να επιβάλει η Ελλάδα στη διάρκεια της
κρίσης δίκαιοι και σωστοί.
Απαντώντας στο ερώτηµα για το εάν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος παρέπεµψε τις ανακοινώσει του Αλέξη Τσίπτα από τη
Θεσσαλονίκη, σηµειώνοντας σύµφωνα µε το ΑΜΠΕ ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα
µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ», είπε.
Επίσης, ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε την εκτίµηση ότι το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Όσον αφορά στον νόµο Κατσέλη, ο ίδιος ανέφερε πως βρίσκονται υπό επεξεργασία διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές», παρατήρησε.
Όσο για το πότε επιστρέφουν οι θεσµοί στην Ελλάδα, ο κ. Τσακαλώτος µίλησε για τα τέλη Ιανουαρίου.
Αναφερόµενος στις συναντήσεις που είχε µε επενδυτές, είπε πως οι ίδιοι δεν φαίνονται επιφυλακτικοί ή να
τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
Παράλληλα, ανέφερε: «Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν
προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το
γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Μάλιστα, ο υπουργός Οικονοµικών διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα
κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, λέγοντας: «Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον
όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος;… Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον
προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι
άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
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Μυτιληναίος: Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες
µεταρρυθµίσεις

Μυτιληναίος: Η Ελλάδα πρέπει να
προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες
µεταρρυθµίσεις
Επιχειρήσεις

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. Μυτιληναίος
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα απλό, σταθερό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4
χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Δεν ήταν όλοι φόροι δίκαιοι και σωστοί
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και
θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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Σύντοµα η προκήρυξη για την επένδυση του Ελληνικού
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κ.λπ.). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της είναι η δηµιουργία ενός
κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η
χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Μ. Πάλµερ: Ισχυρότερη η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ/ Ώρα να επενδύσουµε στη χώρα
Μυτιληναίος: Χρειάζεται φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον
20ό επενδυτικό συνέδριο Capital Link: Η Ελλάδα γύρισε σελίδα/ Συνεχίζονται οι
µεταρρυθµίσεις
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα

«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.

Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
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χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
kathimerini.gr
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Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε
µε το βραβείο “2018 Hellenic Capital Link Leadership Award”, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος πρόεδρος
και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην
οικονοµία της Ελλάδας.
Σύµφωνα µε το ΑΠΕ, στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις
ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της
σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή
σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της
Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας
κ.α., που δείχνουν την εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ
στην Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις
δραστηριότητες της Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και
άλλων ανανεώσιµων πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη
αµερικανική τεχνογνωσία και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες
αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
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συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη
διµερή σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
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Ν.Υόρκη: Βραβείο στον Ευ.Μυτιληναίο για τη συµβολή του στην οικονοµία“Ενωµένοι θα πετύχουµε”
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο “2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award”, στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών,
αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Μάθιου Πάλµερ: Ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από
αρκετό καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό
νέο. Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να
αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην
οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει
ταχύτατα η Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την
ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό
περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη
αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας,
τόνισε ότι πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως,
το ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά
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κατορθώσαµε να δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται
διεθνώς και κουβαλά την ελληνική σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να
ονειρευόµαστε ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά
αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης
Ευρώπης.
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Τσακαλώτος: Αν παρέµενα υπουργός για 3-4 χρόνια θα µείωνα το φόρο
εισοδήµατος…

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από
τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα
επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο
εισοδήµατος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές
άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και
λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη και χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
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αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της είναι η δηµιουργία ενός
κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας του, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά στην
αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ
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Ευ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν «να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας».
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, «καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
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Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή. «Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο»,
είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την
άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
kathimerini.gr

https://anaskopisi.gr/
Publication date: 11/12/2018 10:50
Alexa ranking (Greece): 13014
https://anaskopisi.gr/cms/tsakalotos-stoxos-ena-neo-forologiko-systima-poly-pio-a...

Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019

«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους
ιδιοκτήτες ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά
και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA,
η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, προκύπτει ότι
από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε εντυπωσιακά υψηλούς
ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για
βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
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Ε.Τσακαλώτος: «Δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος
παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως
και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι
µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της
λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν
εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του
συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε
από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις
εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν
πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον
ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα
κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
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πολύ καλή.
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Βράβευση Ευ. Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική οικονοµία
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
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ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
«Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν
τελειώνει ποτέ», είπε.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.

Πηγή, φωτό: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική μας οδήγησε σε ιστορικές
επιδόσεις στον τουρισμό. Το 2018 είναι το καλύτερο
έτος στην ιστορία του τουρισμού μας», είπε η
υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, μιλώντας
σήμερα στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουμ
για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιμένουμε
σχεδόν 33 εκατομμύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατομμύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε
σύγκριση με το 2017. Υπογράμμισε δε, πως η Ελλάδα
έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας με
επιτυχία το πρόγραμμα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισμό - τόνισε η υπουργός Τουρισμού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εμπορικό σήμα
τουρισμού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισμός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτομερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισμός 365 ημερών, και τα ξενοδοχεία
και τα ...Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Αν βρήκατε ενδιαφέρον αυτό που είδατε, τότε κοινοποιήστε το και σε φίλους, μπορεί και σε αυτούς να
είναι χρήσιµο!
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Ο Τσακαλώτος το παραδέχεται: Δεν είναι σπουδαία στρατηγική να έχεις
υπερπλεονάσµα κάθε χρόνο
Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεονάσµατα κάθε χρόνο καθώς υπάρχουν επιπτώσεις
για την οικονοµία παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος από το βήµα του Capital
link, περιγράφοντας παράλληλα τον στόχο για ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα.
Ο κ. Τσακαλώτος, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, µιλώντας στη συνέντευξη τύπου µετά την οµιλία του στο
20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε έναν προσωπικό
στόχο για το φορολογικό σύστηµα.
«Προσωπικός στόχος ένα φορολογικό σύστηµα αν παρέµενα υπουργός για τα επόµενα 4
χρόνια»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Οι εξαγγελίες για τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Οι αλλαγές στον νόµο Κατσέλη και το επίδοµα θέρµανσης
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Τα σχέδια για έξοδο στις αγορές το 2019
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
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ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Οι επενδυτές δεν τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Διαβεβαιώσεις για την επένδυση στο Ελληνικό
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ).
Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε την παροχολογία
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
Τα υπερπλεονάσµατα έχουν επιπτώσεις στην οικονοµία
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Ο Τσακαλώτος το παραδέχεται: Δεν είναι σπουδαία στρατηγική να έχεις
υπερπλεονάσµα κάθε χρόνο
Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεονάσµατα κάθε χρόνο καθώς υπάρχουν επιπτώσεις
για την οικονοµία παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος από το βήµα του Capital
link, περιγράφοντας παράλληλα τον στόχο για ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα.
Ο κ. Τσακαλώτος, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, µιλώντας στη συνέντευξη τύπου µετά την οµιλία του στο
20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε έναν προσωπικό
στόχο για το φορολογικό σύστηµα.
«Προσωπικός στόχος ένα φορολογικό σύστηµα αν παρέµενα υπουργός για τα επόµενα 4
χρόνια»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Οι εξαγγελίες για τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Οι αλλαγές στον νόµο Κατσέλη και το επίδοµα θέρµανσης
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Τα σχέδια για έξοδο στις αγορές το 2019
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
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ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Οι επενδυτές δεν τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Διαβεβαιώσεις για την επένδυση στο Ελληνικό
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ).
Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε την παροχολογία
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
Τα υπερπλεονάσµατα έχουν επιπτώσεις στην οικονοµία
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα -Να προχωρήσουν
οι συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
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γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα -Να προχωρήσει µε
τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
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Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο

ADMAN

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
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οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Ευκ. Τσακαλώτοςυπουργός Οικονοµικών20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
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«Καµπανάκια» δανειστών για µεταρρυθµίσεις και ιδιωτικοποιήσεις
Αυστηρές συστάσεις στην Ελλάδα από το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη
«Καµπανάκια» προς την κυβέρνηση, για την προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών, για την αύξηση του
κατώτατου µισθού και το διάδοχο πλαίσιο του νόµου Κατσέλη σήµανε ο επικεφαλής των τεχνοκρατών της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ του Capital Link
στη Νέα Υόρκη ενώ παράλληλα, ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και των µεταρρυθµίσεων στο
Δηµόσιο.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Ο κ. Κοστέλο έκανε όµως και συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό
και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του
Ν. Κατσέλη – Σταθάκη.

Καταπέλτης τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της αντιπολίτευσης ήταν ο πρώην εκπρόσωπος του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα, Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος
οικονοµολόγος, κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και ότι όλες οι κυβερνήσεις
δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η
Ελλάδα. «Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ.
Τράα. Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του
ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία»,
δήλωσε.
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Τσακαλώτος: Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…
Κοινοποίηση
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
newsbeast.gr
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Πάλµερ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και
διαπροσωπικών σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να
συµµετέχω ως µέλος µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων,
αλλά ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και
ζωτικής σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε.
Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
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συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε
στην Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η
στιγµή είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα
την Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ευ. Τσακαλώτος: «Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί» (Και αυτοί που
καταστράφηκαν από αυτή την αδικία;)
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο, απλούστερο φορολογικό σύστηµα
#Ευκλείδης Τσακαλώτος
Newsroom 11/12/2018 10:19 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
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Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Πρόσκληση της Έλενας Κουντουρά προς τους Αµερικανούς για επενδύσεις
στον τουρισµό
Βρίσκεστε εδώ:
Ειδήσεις
»
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»
Ελληνικοί

Επενδύσεις

Πρόσκληση της Έλενας Κουντουρά προς τους Αµερικανούς
για επενδύσεις στον τουρισµό
Τατιάνα Ρόκου - 11 Δεκέµβριος 2018, 13:25

Η υπουργός Τουρισµού κα Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ό
συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η Ελλάδα στον τουρισµό.

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ού Capital Link “Ιnvest in Greece” Forum. Η υπουργός ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, κ.κ. Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.
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Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ.
Γιώργος Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες
τουριστικές επενδύσεις.

Στη φετινή 20ή διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και Έλληνες
αξιωµατούχοι, όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της επιχειρηµατικής
κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγµατοποίησε
επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις συναντήσεις
συµµετείχε ο κ. Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου και η
προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ού συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπλ. υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Matthew Palmer.
11 Δεκέµβριος 2018, 13:25 | Ετικέτες: Κουντουρά, υπουργείο τουρισµού, επενδύσεις,
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και
σωστοί
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, µίλησε ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακλώτος και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου επισήµανε µεταξύ άλλων:
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο».
Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας παράλληλα ότι η βασική
αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως
ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές
προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Ερωτηθείς σχετικά µε το εάν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας
των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη
ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε πως δεν ήταν όλοι οι φόροι που κλήθηκε να
επιβάλλει η Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί και χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να καταφέρει η χώρα τους αντιµετωπίσει.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα λυθεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς
λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Αναφορικά µε τον νόµο Κατσέλη, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες
πολιτικές και σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Όσον αφορά την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε ότι πιθανότατα στα τέλη
του Ιανουαρίου για έρθουν στη χώρα µας.
Ο υπουργός Οικονοµικών µετά από µια σειρά συναντήσεων που είχε τη Δευτέρα µε επενδυτές στο πλαίσιο
του συνεδρίου, θα συνεχίσει και σήµερα, Τρίτη, τις συναντήσεις του.
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Η Έλ. Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
Διαβάστε περισσότερα στο CNN.gr
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ΜΑΘΙΟΥ ΠΑΛΜΕΡ: ΙΔΑΝΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ για τις ΗΠΑ η Ελλάδα
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή», είπε ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο
"2018 Hellenic Capital Link Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
της MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και επιφανών παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο επιφανής ελληνοαµερικανός
επιχειρηµατίας Ντίν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος
Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, λέγοντας ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίες του στα θέµατα ΗΠΑΕλλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ».
Ο κ. Πάλµερ σηµείωσε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους Δυτικούς και Ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται επίσης την
ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Ωστόσο χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και οι ευκαιρίες
που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στην µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν επίσης την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε επίσης και για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση
την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις
επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
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«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές». Το θέµα αυτό είπε πως θα εγερθεί στο
πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά...(περισσότερα)
Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *

Σχόλιο
Όνοµα *
Ηλ. διεύθυνση *
Ιστότοπος
Δημοσίευση σχολίου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Οι κατευθύνσεις του υπ. Οικονοµικών για τον νόµο Κατσέλη

Προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
Με τον χρόνο να µετρά αντίστροφα για τη λήξη της ισχύος του νόµου Κατσέλη, ο οποίος
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας των υπερχρεωµένων από κόκκινα δάνεια
νοικοκυριών, το υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα
είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
Μετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος έδωσε τις κατευθύνσεις τονίζοντας πως αναζητείται «µια ισορροπία ανάµεσα
στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές» και
εξήγησε πως «η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη», γι’ αυτό «χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά».
Ο υπουργός αναφέρθηκε µεταξύ άλλων και στο θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ,
προαναγγέλλοντας εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει η
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Όσον αφορά το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού,
υποστήριξε πως υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.

Φόροι επιχειρήσεων
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα
περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1%
ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Παραδέχτηκε, δε, ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της
κρίσης δίκαιοι και σωστοί, σηµειώνοντας πως χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, «να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
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Τέλος, αναφέρθηκε στην έλευση των θεσµών στην Ελλάδα υπολογίζοντας πως θα πραγµατοποιηθεί περί τα
τέλη Ιανουαρίου.
► Ο Ευκλ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
► Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον νέο νόµοπλαίσιο που διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track).
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Κάλεσµα Τσίπρα για άµεσες επενδύσεις

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή. Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µια νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς
διαδικασίες (fast track)».
Αυτό ήταν το µήνυµα που έστειλε ο πρωθυπουργός στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την
Ελλάδα, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιούνται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Ο Αλέξης Τσίπρας σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µαζί µ’ αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης», είπε.
Αναφέρθηκε, δε, σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους», είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συµφωνία µε την
ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ’ όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητές της.

Γ. Χουλιαράκης: Η Ελλάδα αρίστευσε στον δηµοσιονοµικό τοµέα
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Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπλ. υπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης.
«Για πολλά χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα, αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», τόνισε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.

Ντ. Κοστέλο: Να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους ο επικεφαλής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε
ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι θετική, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον προϋπολογισµό του 2019 είπε ότι θα πετύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν
οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης
χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.

Το λάθος του ΔΝΤ
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου τη «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
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Άνευρη και επιφυλακτική άνοδος στο Χρηµατιστήριο

Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Σταθεροποιητικά, με μικρά διαλείμματα ανοδικής κίνησης, κινείται σήμερα το χρηματιστήριο Αθηνών, το
οποίο επιλέγει να σπάσει το πενθήμερο πτωτικό σερί με μια ουδέτερη κατά βάση συνεδρίαση, χωρίς ρυθμό
και τζίρο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,31% στις 640,18 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 31,4
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 8,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,47% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.677,80
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,02% στις 470,18 µονάδες.
Τα 20 από τα 30 εκατ. ευρώ που έχει διακινήσει μέχρι τώρα το Χρηματιστήριο αποδίδονται στο πακέτο της
Grivalia, η οποία στην τιμή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεμάχια. Η αξία του πακέτου ήταν 19,2 εκατ.
ευρώ, στα οποία εάν προστεθεί και ένα πακέτο 821 χιλ. ευρώ της Jumbo, τότε έχουν συντεθεί τα 2/3 του
µέχρι τώρα τζίρου.
Η σημερινή εικόνα φυσικά δεν ικανοποιεί τους εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν το
Χρηματιστήριο να ακολουθεί τις διεθνείς αγορές κυρίως κατά τις αρνητικές ημέρες. Αντίθετα, σήμερα που
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το κλίμα στις ευρωαγορές είναι ιδιαιτέρως θετικό, το Χρηματιστήριο διεκπεραιώνει μια συνεδρίαση
χαµηλών κερδών και τζίρου.
Έτσι, η αγορά λοιπόν δείχνει περισσότερο αναμονή, με μικρές και επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς να
αναλαμβάνει ρίσκο και να αναλώνει κεφάλαια που μπορεί να της χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω. Διότι όπως
αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές, η λήξη της χρονιάς μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη στήριξης της
αγοράς, σε περίπτωση που οι short επιχειρήσουν τις τελευταίες κινήσεις της χρονιάς.
Έτσι, εκτός της σημερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισμένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγμα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχημα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Και το βασικό διακύβευμα το σκιαγράφησε ο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντ. Κοστέλο στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Κοστέλο επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι
μεταρρυθμίσεις που έχουν μείνει στη μέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις οποίες
θέλει να επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της.
Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς και η Εθνική σημειώνουν κέρδη 2,94% και 2,23% αντίστοιχα, ενώ άνω του
1% είναι η άνοδος σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, Coca Cola και Eurobank. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ,
ΕΧΑΕ, Jumbo, Σαράντης, Λάµδα, Φουρλής, Alpha Bank και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, Aegean και Motor Oil σημειώνουν απώλειες 1,85% και 1,45% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά
κινούνται οι ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίος και ΓΕΚ Τέρνα. Χωρίς
µεταβολή οι Τιτάν και Grivalia.
Σχόλιο αγοράς
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Τσακαλώτος Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
O υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΕΣΙΔΗΣ
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
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ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα -Να προχωρήσουν
οι συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
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συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
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Τσακαλώτος: Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
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αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.

http://www.theseanation.gr/
Publication date: 11/12/2018 14:30
Alexa ranking (Greece): 41524
http://www.theseanation.gr/%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/%...

Πρόσκληση για επενδύσεις στον τουρισµό από την Ε. Κουντουρά στο 20ο
συνέδριο Capital Link
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας
Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο
20 συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η Ελλάδα στον τουρισµό

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα στο δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού, κα Έλενα Κουντουρά, από το βήμα του
20 ου Capital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή
χρονιά ομιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκλημένη των
διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της ομιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τομέα του
τουρισμού και της φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές
επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής
για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και του
Υπουργείου Τουρισμού που δημιούργησαν ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για την προσέλκυση
νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες που
καθιστούν σήμερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά
ανοίγματα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής &
Ανάπτυξης, κ. Γιώργο Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα
της Ελλάδας για νέες τουριστικές επενδύσεις.
Στην φετινή 20 η διοργάνωση του καταξιωμένου φόρουμ, συμμετείχαν κυβερνητικοί
Αμερικανοί και Έλληνες αξιωματούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και
τραπεζικών ομίλων και της επιχειρηματικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο
πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγματοποίησε επαφές και συναντήσεις με
εκπροσώπους επιχειρηματικών και επενδυτικών ομίλων. Στις συναντήσεις συμμετείχε ο
Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος
του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροματίδου, και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αμερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καματερού.
Η Υπουργός συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του
20 ου συνεδρίου, με τιμώμενο πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό ομιλητή
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις,
κ.MatthewPalmer.
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Κουντουρά: Ανοικτή πρόσκληση σε ξένους για επενδύσεις στον ελληνικό
τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link"Ιnvest in Greece"Forum.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις νέες
αναπτυξιακές ευκαιρίες που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα
επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Η υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη,
προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη. Στη φετινή 20η διοργάνωση του
καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και
εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της
Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε
εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα
Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα
Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer.
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Κουντουρά: Ανοικτή πρόσκληση σε ξένους για επενδύσεις στον ελληνικό
τουρισµό
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link"Ιnvest in Greece"Forum.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη, παρουσιάζοντας τις νέες
αναπτυξιακές ευκαιρίες που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα
επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Η υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη,
προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη. Στη φετινή 20η διοργάνωση του
καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και
εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της
Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε
εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα
Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα
Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer.

http://www.ka-business.gr/
Publication date: 11/12/2018 14:25
Alexa ranking (Greece): 26573
http://www.ka-business.gr/pages/tourism-innovation/20616/stis-hpa-h-ypoyrgos-to...

Στις ΗΠΑ η Υπουργός Τουρισµού για προσέλκυση επενδύσεων
Με κύριο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων µίλησε στις ΗΠΑ η Υπουργός Τουρισµού Ελένη Κουντουρά ,
τονίζοντας πως το τελευταίο διάστηµα η χώρα µας γίνεται πόλος έλξης τουριστών σε διεθνές επίπεδο.

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ου Capital Link «Ιnvest in Greece» Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.
H κυρία Κουντουρά παρουσίασε τις τουριστικές «επιδόσεις» της χώρας που την εκτίναξαν ως τουριστικό
προορισµό την τελευταία τετραετία και αναφέρθηκε αναλυτικά στις µεταρρυθµίσεις που έγιναν και
δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στη
χώρα µας.
Στο πλαίσιο της ίδιας διοργάνωσης µίλησε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Γιώργος Τζιάλλας .
Στο φόρουµ που συµπληρώνει φέτος 20 χρόνια διοργάνωσης συµµετείχαν κυβερνητικοί αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων της ΗΠΑ αλλά και
της ΕΕ.
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Η Ελενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο της Capital Link στη ΝΥ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η υπουργός Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link
στη Νέα Υόρκη για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στον τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ου Capital Link Ιnvest in GreeceForum.
Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη,
προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα
πιο ελκυστικό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες
αναπτυξιακές ευκαιρίες που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα
επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους
επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων.
Στις συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer.
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Οι φόροι που επιβλήθηκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι
Τι είπε ο υπουργός Οικονοµικών σχετικά µε το φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα κατά την περίοδο της
κρίσης
Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θα έθετε ως προτεραιότητα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εάν παρέµενε
υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Αυτό επεσήµανε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών, σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα
υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί. Παραδέχθηκε επίσης ότι «δεν είναι
πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», αφού αυτό έχει
επιπτώσεις στην οικονοµία. Υποστήριξε όµως ότι από την άλλη αυτό βοηθά στην αξιοπιστία της
κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης» εξήγησε.
Παράλληλα ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός
χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη σηµείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην
προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ προανήγγειλε εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα
σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και
πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για
αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει
την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του
ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και
της περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά
µπορεί να προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του
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ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις,
joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει
η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα
κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της
Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η
Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Είπε ακόµη πως στον τοµέα των
δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις – Να προχωρήσουµε µε τις
µεταρρυθµίσεις

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
-να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
-να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και

http://axianews.gr/
Publication date: 11/12/2018 14:14
Alexa ranking (Greece): 13889
http://axianews.gr/2018/12/11/%ce%bc%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%bb%ce%b7%c...

πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Ε. Κουντουρά: Επενδυτικές ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
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ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
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Καταστρώνουν σχέδιο για έξοδο στις αγορές
Σε έναν αγώνα δρόµου έχει επιδοθεί ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος για να προσελκύσεις
ξένους επενδυτές. Στην επενδυτική... εκστρατεία στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών θα
προσπαθήσει να πείσει τους επενδυτές να αγοράσουν κρατικά οµόλογα και να προχωρήσουν σε
επιχειρηµατικά deal στην Ελλάδα. Στην οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε πως ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα καταστρώσει
ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές
θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν
υψηλότερο επιτόκιο. Ο προγραµµατισµός για τις εκδόσεις οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου θα
αποκαλυφθεί το επόµενο διάστηµα από ΟΔΔΗΧ όπως έτσι κι αλλιώς οφείλει να κάνει µετά την έξοδο της
χώρας από το δηµοσιονοµικό πρόγραµµα και την Μνηµονιακή εποπτεία. Σηµαντικό ρόλο...
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Ντ. Κοστέλο: Η Ελλάδα από το 2016 γύρισε σελίδα
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Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
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Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Η Έλ. Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
Newsroom , CNN Greece
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ου Capital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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Κουντουρά: Κεντρική οµιλήτρια στο Capital Link στη Ν. Υόρκη για τις νέες
επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα
Κουντουρά, από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη
συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών,
Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης,
κ. Γιώργο Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες
τουριστικές επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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Τσακαλώτος: Στόχος η προστασία της λαϊκής κατοικίας όχι των στρατηγικών
κακοπληρωτών
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη
ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4
χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος
παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και
σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες
εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
Και τα όνειρά του, αν παρέµενε για άλλα 4 χρόνια
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» είπε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του
στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
O ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της
κρίσης δίκαιοι και σωστοί: «Χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να
µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε» σηµείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Οι νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στον τουρισµό στο
Capital Link στη Ν. Υόρκη

Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ,
συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και Έλληνες
αξιωµατούχοι
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ου Capital Link «Ιnvest in Greece» Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer.
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Βραβεύθηκε ο Ευ. Μυτιληναίος στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα "πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει".
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
-να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
-να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
"Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα" είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι "ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο".
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
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ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Έλ. Κουντουρά: Ελκυστική η Ελλάδα για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στον
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, από
το βήµα του 20ου Capital Link “Ιnvest in Greece” Forum.
Στην κεντρική οµιλία της στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κ. Κουντουρά παρουσίασε τις «υψηλές», όπως τις χαρακτήρισε, τουριστικές επιδόσεις της
Ελλάδας την τελευταία τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν, όπως
είπε, ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων και παρουσίασε τις νέες
αναπτυξιακές ευκαιρίες που, όπως τόνισε, καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή
αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές επενδύσεις.
Στη φετινή 20η διοργάνωση του φόρουµ συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και Έλληνες αξιωµατούχοι,
όπως επίσης εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ
και της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η κ. Κουντουρά είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και
επενδυτικών οµίλων. Σε αυτές συµµετείχαν ο γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του δ.σ. του ΕΟΤ, Αγγελική Χονδροµατίδου, και η προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε και στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
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The government aims at a simpler, fairer tax system, FinMin Tsakalotos says
"If I remained as finance minister for the next three to four years, apart from the stability, I would make a new simpler
and fairer tax system a personal goal," Finance Minister Euclid Tsakalotos said in a press conference after his
speech at the 20th Capital Link investment forum in New York.
Tsakalotos also referred to his speech at the forum, noting that the main task of the finance ministry in the last three
years was to have the framework so that when Greece exited the programme, it could deal with the main challenges
of the Greek economy - issues of growth, public health and education.
Asked whether the new tax system will include a larger tax reduction for companies, Tsakalotos said that the prime
minister has already announced that the tax on profits will be reduced by 1 pct annually over the next four years.
"The fight against tax evasion, as in all European countries, never ends. It is often an unequal fight, because large
companies and banks have many tools and many lawyers and accountants to face any government regulatory
initiative," he noted.
However, he admitted that not all the taxes imposed in the course of the crisis in Greece were just and fair, adding
that this needs to be gradually corrected based on the fiscal space that is created.
Tsakalotos said that the fiscal space also allows the government to address the issue of a 2018 heating allowance.
With regard to the acquisition of IMF and ECB loans, he said there will be developments. In his speech at the
conference, Tsakalotos stated that the Public Debt Management Agency (PDMA) will draw up an exit plan for the
markets in 2019 that will include the amounts needed and how many times it will take place. In that framework, a plan
to repay loans that have a higher interest rate will also be included.
Tsakalotos said that there will be no fiscal surprises this year since it was a very good year.
Source: amna-mpa
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Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κεντρικός οµιλητής στο Capital Link Invest in Greece
Forum

Συνάντηση κορυφής πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονομία και τις Επενδύσεις με
παρουσία μεγάλων επενδυτών επιχειρήσεων και διεθνών τραπεζών με κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό
Οικονοµίας Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Με κεντρικό θέμα η «Ελλάδα μετά τα Μνημόνια» άνοιξε τις πόρτες του για 20η συνεχόμενη χρονιά το
Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018 στη Νέα Υόρκη.
Το συνέδριο που προσέλκυσε περισσότερους από 1.300 συμμετέχοντες, παρουσίασε τις
επενδυτικές ευκαιρίες που εμφανίζονται στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηματικού κόσμου, φέρονοντας σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηματιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις
μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο που στοχεύει στην
παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενημερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έμφαση δόθηκε σε επιμέρους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που αφορούν θέματα όπως τα
κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια
ναυτιλία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι συμμετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσμών, Διεθνείς Οίκοι
Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές με ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς
Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστημικές Ελληνικές Τράπεζες και σημαντικό Κυβερνητικό
Επιτελείο:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω µηνύµατος)
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
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Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
Ο κ. Ιωάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – Υπουργείο Εξωτερικών,
Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου – Enterprise Greece
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κα. Sabina Dziurman, κ. Declan Costello και κ. Francesco Drudi
Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος – Hellenic Financial Stability Fund
Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
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Τσακαλώτος: Στόχος µου ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πιο
σταθερό και δίκαιο - Τι είπε για το υπερπλεόνασµα

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
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Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
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Προσκλητήριο για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό από Κουντουρά
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας
Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την
τελευταία τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε
στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ.
Γιώργος Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες
τουριστικές επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Mυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.

Πηγή: euro2day.gr
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Προσκλητήριο για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό από Κουντουρά
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα
Κουντουρά, από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή
χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου
και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Mυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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Στο 20ο συνέδριο Capital Link η Κουντουρά-Προσκλητήριο για επενδύσεις στον
τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει σήµερα η Ελλάδα,
στο δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά
από το βήµα του 20ου Capital Link Ιnvest in Greece Forum.

Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη,
προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.

Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.

Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους
επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και
η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.

Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer.
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Χρηµατιστήριο Αθηνών: Αδύναµη προσπάθεια ανάκαµψης

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Να ανακάµψει από το πενθήµερο πτωτικό σερί προσπαθεί σήµερα, Τρίτη 11.12.2018, το Χρηµατιστήριο
Αθηνών.
Πώς κινείται το Χρηµατιστήριο Αθηνών
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Χωρίς ωστόσο να µπορεί να εκδηλώσει την ορµή που χρειάζεται για να ανακτήσει το επίπεδο των 650
µονάδων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,51% στις 641,43 µονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 4
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,5 εκατ. τεµάχια. Άνοδο 0,59% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.679,82
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,15% στις 470,79 µονάδες.
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών δείχνει να «κορύφωσε» τη µίνι διόρθωσή του στη χθεσινή συνεδρίαση,
υποχωρώντας από τις 659 µονάδες στις 3 Δεκεµβρίου στις 638 µονάδες χθες. Μέσα στις πέντε ηµέρες της
πτώσης έχασε 3,2%, µε τον τραπεζικό δείκτη να έχει χάσει 9,40%. Μετά το τριήµερο ανοδικό ξέσπασµα,
δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που θεωρούν ότι ήταν αναµενόµενη η διόρθωση, εντούτοις τεχνικά η αγορά
θα πρέπει να καταβάλει µεγαλύτερες προσπάθειες για να αλλάξει υπέρ της ανόδου τα δεδοµένα.
Η… Ευρώπη
Βέβαια, τη διόρθωση ενέτεινε και το αρνητικό διεθνές κλίµα, το οποίο σαφώς επηρέασε το ΧΑ. Σήµερα
δέχεται κάποια υποστήριξη από την Ευρώπη, αφού οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε
θετικό έδαφος, καθώς οι συζητήσεις για το εµπόριο ανάµεσα στις δύο µεγαλύτερες οικονοµίες του κόσµου
φαίνεται να προχωρούν, ενώ παράλληλα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να
παραµένουν οι εξελίξεις γύρω από το Brexit.
Θετικά πρόσηµα στις ευρωαγορές µε το «βλέµµα» στο Brexit
Στο µεταξύ, το ΧΑ βρίσκεται σε διαδικασία αποτίµησης των επαφών που είχε η κυβέρνηση και οι
εισηγµένες στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link. Εκεί ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν επανάλαβε
πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που έχουν µείνει στη µέση ώστε να
αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει
σταθερή στις δεσµεύσεις της.
Κι ο… Τσακαλώτος
Από τη µεριά του, ο Υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε ότι στο άµεσο µέλλον θα γίνει
η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Εξήγησε, δε, ότι θα υπάρχει σχέδιο το 2019 για την
ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων γενικότερα, ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ. Διευκρίνισε,
επίσης, ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει τη µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις και πρόσθεσε
ότι ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον φόρο εισοδήµατος.
Στο ταµπλό τώρα, η Πειραιώς σηµειώνει κέρδη 2,18%, µε τις Eurobank, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΛΠ,
Βιοχαλκο, Εθνική, Grivalia και ΕΧΑΕ να ακολουθούν µε άνοδο που ξεπερνά το 1%.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ Τέρνα, Ελληνικά Πετρέλαια, Coca Cola, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, Τιτάν,
ΟΤΕ, Φουρλής, Λάµδα και Μυτιληναίος, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Τέρνα Ενεργειακή και
ΟΠΑΠ. Η Motor Oil χάνει 1,21%.

Κοινοποιήστε:
Twitter
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Έλ. Κουντουρά: Ελκυστική η Ελλάδα για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα
στον δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ου Capital Link "Ιnvest in Greece" Forum.
Στην κεντρική οµιλία της στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κ. Κουντουρά παρουσίασε τις «υψηλές», όπως τις χαρακτήρισε, τουριστικές επιδόσεις της
Ελλάδας την τελευταία τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν, όπως
είπε, ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων και παρουσίασε τις νέες
αναπτυξιακές ευκαιρίες που, όπως τόνισε, καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή
αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο γενικός γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές επενδύσεις.
Στη φετινή 20η διοργάνωση του φόρουµ συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και Έλληνες αξιωµατούχοι,
όπως επίσης εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ
και της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η κ. Κουντουρά είχε συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και
επενδυτικών οµίλων. Σε αυτές συµµετείχαν ο γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του δ.σ. του ΕΟΤ, Αγγελική Χονδροµατίδου, και η προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.
Η υπουργός συµµετείχε και στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Mytilineos: Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο 20ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos, Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο
Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο.
Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να
αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα
πρέπει να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην
οµαλότητα και την ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου
φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
1. Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ.
2. Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν
γρηγορότερα το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη
πολιτική συγκατάθεση.
3. Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον.
Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει
ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
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σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Πηγή: capital.gr
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Ελλάδα: Το οικονοµικό ζήτηµα της χώρας και οι επιλογές
ΕΛΛΑΔΑ: Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά
αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος
Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό
φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, αναφέρει το mikrometoxos.gr
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Διάκριση για την MYTILINEOS S.A.

Για την εξαιρετική του συµβολή στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
-να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
-να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα” είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι “ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα -Να προχωρήσουν
οι συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος
Μυτιληναίος,
µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link Leadership
Award».
Την απονοµή του βραβείου, στο πλαίσιο 20ου
επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη, έκανε ο
πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο.
Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την επιτυχηµένη
φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο οποίος
θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη βράβευσή του από τον Ελληνα πρέσβη στις ΗΠΑ, Χάρη Λαλάκο στο
πλαίσιο του 20ου επενδυτικού φόρουµ της Capital Link
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος κατά τη βράβευσή του από τον Ελληνα πρέσβη στις ΗΠΑ, Χάρη Λαλάκο στο
πλαίσιο του 20ου επενδυτικού φόρουµ της Capital Link
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις και να δηµιουργηθεί
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
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και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε
ότι δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
Πηγή: iefimerida.gr

http://agkidapress.gr/
Publication date: 11/12/2018 13:29
Alexa ranking (Greece): 25753
http://agkidapress.gr/2018/12/11/%ce%b7-%ce%ba%cf%85%ce%b2%ce%ad%cf%81...

Η κυβέρνηση προβάλει τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα
«Σαφάρι» αναζήτησης «επενδυτών» έχει ξεκινήσει ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλ. Τσακαλώτος,
χρησιµοποιώντας ως «κράχτη» τη διατήρηση και επέκταση των µνηµονιακών νόµων.
Από τη Νέα Υόρκη όπου βρέθηκε για να μιλήσει στο «επενδυτικό» φόρουμ της «Capital Link», ο Ευκλ.
Τσακαλώτος φρόντισε να προγράψει το νόμο Κατσέλη, λέγοντας πως αναζητείται μια «ισορροπία» που θα
προστατεύει τάχα την κύρια λαϊκή κατοικία, «χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές».
Υπενθυµίζουµε πως στις 31 Δεκέµβρη λήγει ο νόµος Κατσέλη.
Η ομιλία του υπουργού Οικονομικών ήταν ένας ύμνος στις αντιλαϊκές «μεταρρυθμίσεις» τις οποίες
φρόντισε να προπαγανδίσει με διάφορα ευφυολογήματα, ενώ έδωσε έμφαση στη «μεγάλη πρόοδο» που
έχει σηµειωθεί στη µείωση των «κόκκινων» δανείων.
Επίσης, αναφέρθηκε στο στόχο της μείωσης της φορολογίας, τον οποίο η κυβέρνηση συνδέει με την
προσέλκυση «επενδύσεων» και τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας. «Έτσι και αλλιώς ο
πρωθυπουργός ανακοίνωσε μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόμουν το φόρο
εισοδήµατος», σημείωσε. Επιπλέον, στο πλαίσιο της πολιτικής αναδιανομής της φτώχειας, άφησε ανοιχτό
το ενδεχόμενο να «βρεθεί επιπλέον ποσό» από τον «δημοσιονομικό χώρο» για να χρηματοδοτηθεί το
επίδοµα θέρµανσης.
You must be logged in to post a comment Login
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Τέλος ο Τουρέ από τον Ολυµπιακό

Τέλος ο Τουρέ από τον Ολυµπιακό
11/12/2018 - 11:07

12:58
Θεσσαλονίκη: Δεκάδες συλλήψεις για κύκλωµα ναρκωτικών και µέσα στο ΑΠΘ
12:55
Τουλάχιστον 21 εκατοµµύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν το διάγγελµα του προέδρου Μακρόν
12:51
Άνοδος 0,32% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 640,24 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
12:48
Α. Χαρίτσης: Μόνιµος θεσµός το Πρόγραµµα «Bοήθεια στο Σπίτι»
12:44
Το «Γαλάζιο Πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ στο Μέγαρο στις 22, 26, 27, 28 και το Σάββατο 29/12 – Μέρος
των εσόδων θα διατεθεί για καλό σκοπό
12:39
Τέλος ο Γιάγια Τουρέ από τον Ολυµπιακό
12:36
Ιταλία: Πνίγηκε στον καπνό η Ρώµη µετά από πυρκαγιά σε κέντρο συλλογής και επεξεργασίας
απορριµµάτων
12:28
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Συνάντηση Μέι – Μέρκελ στις 14:00 (ώρα Ελλάδος)
12:21
Μ. Σουλτς στη Deutschlandfunk:«Πιστεύω ότι η Μέι είναι σε απόγνωση»
12:15
Ιταλία: Πυρκαγιά σε κέντρο συλλογής και επεξεργασίας απορριµµάτων στη Ρώµη
12:11
Το «Bohemian Rhapsody» είναι το τραγούδι που παίζει περισσότερο στο Διαδίκτυο
12:06
Το Δουβλίνο θα εντείνει τις προετοιµασίες για ένα Brexit χωρίς συµφωνία
11:58
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξηµένη η κίνηση σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τον Αύγουστο
11:45
Σε άλλη φυλακή, µετά τον ξυλοδαρµό του, ο 19χρονος κατηγορούµενος για τον θάνατο της Ελένης
Τοπαλούδη
11:37
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για αρπαγή και εκβίαση 17 µεταναστών
11:35
Συνάντηση Γιούνκερ – Μέι σήµερα στις Βρυξέλλες
11:34
Ιρλανδός ΥΠΕΞ: Το Δουβλίνο θα εντείνει τις προετοιµασίες για ένα Brexit χωρίς συµφωνία
11:31
Από την ερχόµενη Πέµπτη το εορταστικό ωράριο – Ανοικτά τα καταστήµατα τις Κυριακές 16, 23 και 30/12
11:22
Έρευνα για τον ξυλοδαρµό του 19χρονου κρατούµενου στις φυλακές Αυλώνα διέταξε το υπ. Δικαιοσύνης
11:15
Χρηµατιστήριο: Στις 639,56 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε άνοδο 0,21%
10:58
Μυτιλήνη: Στον ανακριτή αύριο 29χρονος για τον τραυµατισµό εργαζόµενου από το Μπαγκλαντές
10:43
Συνάλλαγµα: Το ευρώ ενισχύεται 0,29%, στα 1,1385 δολάρια
10:19
Στις αρχές του 2019 η προκήρυξη των διεθνών διαγωνισµών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης –
Αττικής
10:14
Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο
10:11
Δέσµευση 1.580 κιλών ντοµάτας σε επιχείρηση του Πειραιά
10:10
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στους 13 συλληφθέντες στα επεισόδια της 6ης
Δεκεµβρίου
09:59
Συνεδριάζει εκτάκτως η ΚΟ των ΑΝΕΛ για τη συµφωνία τυων Πρεσπών
09:48
Σπ. Δανέλλης: Θα παραιτηθώ αν το Ποτάµι δεν ψηφίσει τη συµφωνία των Πρεσπών
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09:46
Λ. Παπαδάκη (Ποτάµι):Δεν είπαµε ποτέ ότι θα ψηφίσουµε τη Συµφωνία των Πρεσπών – Είπαµε ότι η
Συµφωνία είναι ένα θετικό βήµα για να δούµε τις σχέσεις των δυο λαών
09:42
Κ. Παπακώστα: Ο Ζάεφ έκανε ατόπηµα ολκής – Έπρεπε, όχι µόνο η Ελλάδα, αλλά και ΕΕ και ΝΑΤΟ να του
τραβήξουν το αυτί, όπως είπε και ο κ. Κοτζιάς
09:35
Εκπνέει αύριο η προθεσµία για τη δήλωση επαγγελµατικού λογαριασµού
09:21
Κατάληψη της Εθνικής Τράπεζας, στη συµβολή των οδών Αθηνάς και Ευριπίδου, από συνταξιούχους
09:05
Πρόωρο «λουκέτο» τον Απρίλιο 2019 στο Google+ µετά την νέα έκθεση προσωπικών στοιχείων 52,5 εκατ.
χρηστών
08:59
Αµερικανός υφΥΠΕΞ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση µεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
08:31
Ιαπωνία: Επισήµως νεκροί οι πέντε Αµερικανοί πεζοναύτες µετά τη σύγκρουση στρατιωτικών αεροσκαφών
08:22
Συγκέντρωση διαµαρτυρίας ΠΟΕΔΗΝ και εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Παίδων
08:01
Θύµα ξυλοδαρµού στις φυλακές Αυλώνα,ο 19χρονος Αλβανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της
21χρονης φοιτήτριας στη Ρόδο
07:50
ΗΠΑ: Συνελήφθη ύποπτος για το σχεδιασµό επίθεσης σε συναγωγή
07:32
Ενδείξεις νερού στον αστεροειδή Μπενού ανακάλυψε το σκάφος Osiris-REx της NASA
07:14
Σεισµική δόνηση 4,1 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ στις Σποράδες
06:57
Airbnb: Πάνω από 49.000 οι δηλώσεις ακινήτων στην ΑΑΔΕ
06:45
Αχτσιόγλου: Κλείνει οριστικά ο κύκλος των µνηµονίων µε την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων
06:31
Στο σφυρί την Τετάρτη τα Attica Stores –Στα 41,5 εκατ. η τιµή εκκίνησης
06:20
Σε δύο «δόσεις» οι πληρωµές του κοινωνικού µερίσµατος – Έως 21 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις
06:16
ΕΛΣΤΑΤ: Ένα στα 4 νοικοκυριά αδυνατεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρµανσης- Αύξηση 14,7% στην τιµή
06:13
Ο ΟΗΕ αναζητεί 4 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεµένη
05:58
Πέφτει η θερµοκρασία σήµερα-Βροχές, καταιγίδες και χιόνια
05:45
Λιβύη: Η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας», αφού ένοπλοι κατέλαβαν τη
Σαράρα, µια από τις κυριότερες πετρελαιοπηγές της χώρας
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05:20
Απίστευτο: Σε 12 χρόνια το κλίµα της Γης θα θυµίζει εκείνο που επικρατούσε πριν από 3 εκατοµµύρια
χρόνια
05:00
Υπουργείο Εργασίας: Όψιµο και υποκριτικό το ενδιαφέρον της ΝΔ για τη φτώχεια
04:40
Μεξικό: Αστυνοµικοί φέρονται να επιτέθηκαν εναντίον µεταναστών
04:20
Με τα «Κίτρινα Γιλέκα» και η διάσηµη ηθοποιός Ούµα Θέρµαν
04:00
Εκκενώνεται δηµοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη λόγω επικινδυνότητας του κτιρίου
03:40
Ο Αραβικός Σύνδεσµος προειδοποιεί τον ακροδεξιό εκλεγµένο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου εναντίον της
µεταφοράς της πρεσβείας της Βραζιλίας στο Ισραήλ στην Ιερουσαλήµ
03:20
Γαλλία: Ζαν-Λικ Μελανσόν (Ανυπότακτη Γαλλία) και Ολιβιέ Φορ (Σοσιαλιστικό Κόµµα) υποβαθµίζουν τις
εξαγγελίες Μακρόν
03:00
Φωτιά στο hotspot προσφύγων στον Βόλο
02:40
Κορυφαίες εταιρείες της βιοµηχανίας της µόδας δεσµεύονται υπέρ του κλίµατος
02:20
Υεµένη: Ο ΟΗΕ αναζητεί 5 δισεκατοµµύρια δολάρια για να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια στην
εµπόλεµη χώρα το 2019
02:00
Brexit: Η Τερέζα Μέι ανέβαλε την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων για την επικύρωση της
συµφωνίας Βρετανίας-ΕΕ, ο χρόνος βαραίνει όλο και περισσότερο
01:40
Σε ηµερίδα µε θέµα την Εξωτερική πολιτική και την πολιτική Εθνικής Άµυνας από το 1974 έως σήµερα
συµµετείχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
01:20
Εποικοδοµητική συζήτηση του Δ. Βίτσα µε τον Τούρκο οµόλογό του, υπό την αιγίδα του Δ. Αβραµόπουλου,
για το µεταναστευτικό
01:00
«Μια ιστορική στιγµή για να χτίσουµε το θεµέλιο για ένα νέο εθνικό συµβόλαιο», δήλωσε ο Μακρόν
ανακοινώνοντας έκτακτα οικονοµικά µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης
00:40
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 17 αλλοδαποί σε εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο
00:20
OHE: Περισσότερες από 1.100 δολοφονίες υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µεταξύ 2015 και 2017
00:01
Γαλλία: Από 8 έως 10 δισεκ. ευρώ κοστολογεί η κυβέρνηση τα έκτακτα οικονοµικά µέτρα που εξήγγειλε ο
Μακρόν
23:18
OHE: Περισσότερες από 1.100 δολοφονίες υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µεταξύ 2015 και 2017
23:00
Ο Ε.Μακρόν Χαρακτήρισε «δικαιολογηµένη» και «βαθιά» την οργή που εκφράζουν τα «κίτρινα γιλέκα»
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22:45
Έως την Παρασκευή 21 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό µέρισµα
22:33
Η Έλενα Κουντουρά στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link -«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία
του τουρισµού µας»
22:29
Brexit: Οι Εργατικοί θα καταθέσουν πρόταση µοµφής «όταν θεωρήσουν ότι θα έχει επιτυχή έκβαση»
22:25
Επιδροµή του ισραηλινού στρατού στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων-Kατάσχεση υλικού από κλειστό
κυκλώµατος τηλεόρασης
22:17
Βλάντις Ντοµπρόφσκις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις επιπτώσεις που θα έχουν στον
προϋπολογισµό της Γαλλίας τα νέα φορολογικά µέτρα
21:33
Στο 94΄ ο Πανιώνιος ισοφάρισε τον Λεβαδειακό (1-1) στη Ν.Σµύρνη
21:32
Μακρόν: Κατάργηση του φόρου κοινωνικών ασφαλίσεων για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν λιγότερα
από 2.000 ευρώ
21:15
Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση των µισθών κατά 100 ευρώ µηνιαίως
21:04
Κ.Μητσοτάκης: Σενάρια επιστηµονικής φαντασίας η οποιαδήποτε συναλλαγή µε το «Ποτάµι» για το ζήτηµα
της συµφωνίας των Πρεσπών
21:03
Στ.Θεοδωράκης για την συµφωνία µε την πΓΔΜ: Το «Ποτάµι» δεν αλλάζει την άποψή του- Πρέπει να
υπάρχει λύση
20:52
Έκτακτη σύνοδο για το Brexit συγκαλεί την Πέµπτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλτ
Τουσκ- «Δεν θα γίνει επαναδιαπραγµάτευση της Συµφωνίας Αποχώρησης»
<
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Παρουσιάστηκε η τροπολογία για τις 3.200 µόνιµες προσλήψεις στο
Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτ

Παρουσιάστηκε η τροπολογία για τις 3.200
µόνιµες προσλήψεις στο Πρόγραµµα Βοήθεια
στο Σπίτ
11/12/2018 - 11:07

12:58
Θεσσαλονίκη: Δεκάδες συλλήψεις για κύκλωµα ναρκωτικών και µέσα στο ΑΠΘ
12:55
Τουλάχιστον 21 εκατοµµύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν το διάγγελµα του προέδρου Μακρόν
12:51
Άνοδος 0,32% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 640,24 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
12:48
Α. Χαρίτσης: Μόνιµος θεσµός το Πρόγραµµα «Bοήθεια στο Σπίτι»
12:44
Το «Γαλάζιο Πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ στο Μέγαρο στις 22, 26, 27, 28 και το Σάββατο 29/12 – Μέρος
των εσόδων θα διατεθεί για καλό σκοπό
12:39
Τέλος ο Γιάγια Τουρέ από τον Ολυµπιακό
12:36
Ιταλία: Πνίγηκε στον καπνό η Ρώµη µετά από πυρκαγιά σε κέντρο συλλογής και επεξεργασίας
απορριµµάτων
12:28
Συνάντηση Μέι – Μέρκελ στις 14:00 (ώρα Ελλάδος)
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12:21
Μ. Σουλτς στη Deutschlandfunk:«Πιστεύω ότι η Μέι είναι σε απόγνωση»
12:15
Ιταλία: Πυρκαγιά σε κέντρο συλλογής και επεξεργασίας απορριµµάτων στη Ρώµη
12:11
Το «Bohemian Rhapsody» είναι το τραγούδι που παίζει περισσότερο στο Διαδίκτυο
12:06
Το Δουβλίνο θα εντείνει τις προετοιµασίες για ένα Brexit χωρίς συµφωνία
11:58
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξηµένη η κίνηση σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τον Αύγουστο
11:45
Σε άλλη φυλακή, µετά τον ξυλοδαρµό του, ο 19χρονος κατηγορούµενος για τον θάνατο της Ελένης
Τοπαλούδη
11:37
Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για αρπαγή και εκβίαση 17 µεταναστών
11:35
Συνάντηση Γιούνκερ – Μέι σήµερα στις Βρυξέλλες
11:34
Ιρλανδός ΥΠΕΞ: Το Δουβλίνο θα εντείνει τις προετοιµασίες για ένα Brexit χωρίς συµφωνία
11:31
Από την ερχόµενη Πέµπτη το εορταστικό ωράριο – Ανοικτά τα καταστήµατα τις Κυριακές 16, 23 και 30/12
11:22
Έρευνα για τον ξυλοδαρµό του 19χρονου κρατούµενου στις φυλακές Αυλώνα διέταξε το υπ. Δικαιοσύνης
11:15
Χρηµατιστήριο: Στις 639,56 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε άνοδο 0,21%
10:58
Μυτιλήνη: Στον ανακριτή αύριο 29χρονος για τον τραυµατισµό εργαζόµενου από το Μπαγκλαντές
10:43
Συνάλλαγµα: Το ευρώ ενισχύεται 0,29%, στα 1,1385 δολάρια
10:19
Στις αρχές του 2019 η προκήρυξη των διεθνών διαγωνισµών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης –
Αττικής
10:14
Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο
10:11
Δέσµευση 1.580 κιλών ντοµάτας σε επιχείρηση του Πειραιά
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10:10
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στα δικαστήρια της Ευελπίδων, στους 13 συλληφθέντες στα επεισόδια της 6ης
Δεκεµβρίου
09:59
Συνεδριάζει εκτάκτως η ΚΟ των ΑΝΕΛ για τη συµφωνία τυων Πρεσπών
09:48
Σπ. Δανέλλης: Θα παραιτηθώ αν το Ποτάµι δεν ψηφίσει τη συµφωνία των Πρεσπών
09:46
Λ. Παπαδάκη (Ποτάµι):Δεν είπαµε ποτέ ότι θα ψηφίσουµε τη Συµφωνία των Πρεσπών – Είπαµε ότι η
Συµφωνία είναι ένα θετικό βήµα για να δούµε τις σχέσεις των δυο λαών
09:42
Κ. Παπακώστα: Ο Ζάεφ έκανε ατόπηµα ολκής – Έπρεπε, όχι µόνο η Ελλάδα, αλλά και ΕΕ και ΝΑΤΟ να του
τραβήξουν το αυτί, όπως είπε και ο κ. Κοτζιάς
09:35
Εκπνέει αύριο η προθεσµία για τη δήλωση επαγγελµατικού λογαριασµού
09:21
Κατάληψη της Εθνικής Τράπεζας, στη συµβολή των οδών Αθηνάς και Ευριπίδου, από συνταξιούχους
09:05
Πρόωρο «λουκέτο» τον Απρίλιο 2019 στο Google+ µετά την νέα έκθεση προσωπικών στοιχείων 52,5 εκατ.
χρηστών
08:59
Αµερικανός υφΥΠΕΞ: Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση µεταξύ Ελλάδας-ΗΠΑ
08:31
Ιαπωνία: Επισήµως νεκροί οι πέντε Αµερικανοί πεζοναύτες µετά τη σύγκρουση στρατιωτικών αεροσκαφών
08:22
Συγκέντρωση διαµαρτυρίας ΠΟΕΔΗΝ και εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο Παίδων
08:01
Θύµα ξυλοδαρµού στις φυλακές Αυλώνα,ο 19χρονος Αλβανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της
21χρονης φοιτήτριας στη Ρόδο
07:50
ΗΠΑ: Συνελήφθη ύποπτος για το σχεδιασµό επίθεσης σε συναγωγή
07:32
Ενδείξεις νερού στον αστεροειδή Μπενού ανακάλυψε το σκάφος Osiris-REx της NASA
07:14
Σεισµική δόνηση 4,1 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ στις Σποράδες
06:57
Airbnb: Πάνω από 49.000 οι δηλώσεις ακινήτων στην ΑΑΔΕ
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06:45
Αχτσιόγλου: Κλείνει οριστικά ο κύκλος των µνηµονίων µε την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων
06:31
Στο σφυρί την Τετάρτη τα Attica Stores –Στα 41,5 εκατ. η τιµή εκκίνησης
06:20
Σε δύο «δόσεις» οι πληρωµές του κοινωνικού µερίσµατος – Έως 21 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις
06:16
ΕΛΣΤΑΤ: Ένα στα 4 νοικοκυριά αδυνατεί να αγοράσει πετρέλαιο θέρµανσης- Αύξηση 14,7% στην τιµή
06:13
Ο ΟΗΕ αναζητεί 4 δισ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στην Υεµένη
05:58
Πέφτει η θερµοκρασία σήµερα-Βροχές, καταιγίδες και χιόνια
05:45
Λιβύη: Η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου κήρυξε κατάσταση «ανωτέρας βίας», αφού ένοπλοι κατέλαβαν τη
Σαράρα, µια από τις κυριότερες πετρελαιοπηγές της χώρας
05:20
Απίστευτο: Σε 12 χρόνια το κλίµα της Γης θα θυµίζει εκείνο που επικρατούσε πριν από 3 εκατοµµύρια
χρόνια
05:00
Υπουργείο Εργασίας: Όψιµο και υποκριτικό το ενδιαφέρον της ΝΔ για τη φτώχεια
04:40
Μεξικό: Αστυνοµικοί φέρονται να επιτέθηκαν εναντίον µεταναστών
04:20
Με τα «Κίτρινα Γιλέκα» και η διάσηµη ηθοποιός Ούµα Θέρµαν
04:00
Εκκενώνεται δηµοτικό σχολείο στη Θεσσαλονίκη λόγω επικινδυνότητας του κτιρίου
03:40
Ο Αραβικός Σύνδεσµος προειδοποιεί τον ακροδεξιό εκλεγµένο πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου εναντίον της
µεταφοράς της πρεσβείας της Βραζιλίας στο Ισραήλ στην Ιερουσαλήµ
03:20
Γαλλία: Ζαν-Λικ Μελανσόν (Ανυπότακτη Γαλλία) και Ολιβιέ Φορ (Σοσιαλιστικό Κόµµα) υποβαθµίζουν τις
εξαγγελίες Μακρόν
03:00
Φωτιά στο hotspot προσφύγων στον Βόλο
02:40
Κορυφαίες εταιρείες της βιοµηχανίας της µόδας δεσµεύονται υπέρ του κλίµατος
02:20
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Υεµένη: Ο ΟΗΕ αναζητεί 5 δισεκατοµµύρια δολάρια για να χορηγήσει ανθρωπιστική βοήθεια στην
εµπόλεµη χώρα το 2019
02:00
Brexit: Η Τερέζα Μέι ανέβαλε την ψηφοφορία στη Βουλή των Κοινοτήτων για την επικύρωση της
συµφωνίας Βρετανίας-ΕΕ, ο χρόνος βαραίνει όλο και περισσότερο
01:40
Σε ηµερίδα µε θέµα την Εξωτερική πολιτική και την πολιτική Εθνικής Άµυνας από το 1974 έως σήµερα
συµµετείχε ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ
01:20
Εποικοδοµητική συζήτηση του Δ. Βίτσα µε τον Τούρκο οµόλογό του, υπό την αιγίδα του Δ. Αβραµόπουλου,
για το µεταναστευτικό
01:00
«Μια ιστορική στιγµή για να χτίσουµε το θεµέλιο για ένα νέο εθνικό συµβόλαιο», δήλωσε ο Μακρόν
ανακοινώνοντας έκτακτα οικονοµικά µέτρα για την αντιµετώπιση της κρίσης
00:40
Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκαν 17 αλλοδαποί σε εγκαταλελειµµένο εργοστάσιο
00:20
OHE: Περισσότερες από 1.100 δολοφονίες υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µεταξύ 2015 και 2017
00:01
Γαλλία: Από 8 έως 10 δισεκ. ευρώ κοστολογεί η κυβέρνηση τα έκτακτα οικονοµικά µέτρα που εξήγγειλε ο
Μακρόν
23:18
OHE: Περισσότερες από 1.100 δολοφονίες υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωµάτων µεταξύ 2015 και 2017
23:00
Ο Ε.Μακρόν Χαρακτήρισε «δικαιολογηµένη» και «βαθιά» την οργή που εκφράζουν τα «κίτρινα γιλέκα»
22:45
Έως την Παρασκευή 21 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό µέρισµα
22:33
Η Έλενα Κουντουρά στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link -«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία
του τουρισµού µας»
22:29
Brexit: Οι Εργατικοί θα καταθέσουν πρόταση µοµφής «όταν θεωρήσουν ότι θα έχει επιτυχή έκβαση»
22:25
Επιδροµή του ισραηλινού στρατού στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων-Kατάσχεση υλικού από κλειστό
κυκλώµατος τηλεόρασης
22:17
Βλάντις Ντοµπρόφσκις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις επιπτώσεις που θα έχουν στον
προϋπολογισµό της Γαλλίας τα νέα φορολογικά µέτρα
21:33
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Στο 94΄ ο Πανιώνιος ισοφάρισε τον Λεβαδειακό (1-1) στη Ν.Σµύρνη
21:32
Μακρόν: Κατάργηση του φόρου κοινωνικών ασφαλίσεων για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν λιγότερα
από 2.000 ευρώ
21:15
Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση των µισθών κατά 100 ευρώ µηνιαίως
21:04
Κ.Μητσοτάκης: Σενάρια επιστηµονικής φαντασίας η οποιαδήποτε συναλλαγή µε το «Ποτάµι» για το ζήτηµα
της συµφωνίας των Πρεσπών
21:03
Στ.Θεοδωράκης για την συµφωνία µε την πΓΔΜ: Το «Ποτάµι» δεν αλλάζει την άποψή του- Πρέπει να
υπάρχει λύση
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Προσκλητήριο για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό από Κουντουρά
Η Υπουργός Τουρισµού ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα
Υόρκη.
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας
Μπορνόζη. Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και
της φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις. Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί
και Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού. Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση
για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Mυτιληναίο και
κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις,
κ. MatthewPalmer.
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο - ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει - συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
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Η Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link στη Ν.
Υόρκη για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ου Capital Link «Ιnvest in Greece» Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του
συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές
τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την
τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις
της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που
δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για την
προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε
τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες που καθιστούν σήµερα
την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα
επενδυτικά ανοίγµατα.

Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλας, η
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συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ. Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer.
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ΠΙΟ ΜΑΛ@ΚΑΣ ΠΕΘΑΙΝΕΙΣ! Ο Τσακαλώτος παραδέχεται πως δεν είναι
σπουδαία στρατηγική τα υπερπλεόνασµα που υπέγραψε
Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεονάσµατα
κάθε χρόνο καθώς υπάρχουν επιπτώσεις για την οικονοµία
παραδέχτηκε ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος από
το βήµα του Capital link, περιγράφοντας παράλληλα τον στόχο για
ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα.
Ο κ. Τσακαλώτος, όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, µιλώντας στη
συνέντευξη τύπου µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη αναφέρθηκε σε έναν
προσωπικό στόχο για το φορολογικό σύστηµα.
«Προσωπικός στόχος ένα φορολογικό σύστηµα αν παρέµενα υπουργός για τα επόµενα 4 χρόνια»
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας, θα
έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας παράλληλα ότι η
βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως
ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της
ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Οι εξαγγελίες για τη µείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων,
ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των
κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά τα
κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι
τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε
ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια
της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να
µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Οι αλλαγές στον νόµο Κατσέλη και το επίδοµα θέρµανσης
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς
λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι έτοιµες οι
ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να
προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη
δουλειά» σηµείωσε.
Τα σχέδια για έξοδο στις αγορές το 2019
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία του
στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για
το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα
περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει και
σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση µας
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µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις
τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι
έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το
Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Οι επενδυτές δεν τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους επενδυτές να
είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο
καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που
ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει
επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική
θα ακολουθήσουµε».
Διαβεβαιώσεις για την επένδυση στο Ελληνικό
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε
ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν
είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την
αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές
(παραχωρήσεις, joint ventures κλπ).
Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά αντίµετρα
που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία ενός κοινωνικού
κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε την παροχολογία
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι
µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε
δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό
ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
Τα υπερπλεονάσµατα έχουν επιπτώσεις στην οικονοµία
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά στην
αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Καµπανάκια δανειστών για µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και µισθούς
Αυστηρές συστάσεις στην Ελλάδα από το 20ό επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link στη Νέα Υόρκη
«Καµπανάκια» προς την κυβέρνηση, για την προώθηση των
διαρθρωτικών αλλαγών, για την αύξηση του κατώτατου µισθού και
το διάδοχο πλαίσιο του νόµου Κατσέλη σήµανε ο επικεφαλής των
τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν
Κοστέλο, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ του Capital Link στη Νέα
Υόρκη ενώ παράλληλα, ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων
και των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που αναλήφθηκαν
στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές
δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Ο κ. Κοστέλο έκανε όµως και συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό και µε
τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη –
Σταθάκη.
Καταπέλτης τόσο κατά της κυβέρνησης όσο και κατά της αντιπολίτευσης ήταν ο πρώην εκπρόσωπος του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα, Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος
οικονοµολόγος, κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και ότι όλες οι κυβερνήσεις
δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα. Όσον
αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι σκληρά,
αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό. «Έπρεπε να
κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
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Η Ε.Κουντουρά στο 20ο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη
για τις νέες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στον τουρισµό.
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας
Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.
Αναφέρθηκε στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα
πιο ελκυστικό πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες
αναπτυξιακές ευκαιρίες που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα
επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους
επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων.
Στις συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
Share this...
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Ανάκαµψη µετ’ επιφυλάξεων στο ΧΑ, ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές
Μετά από τρεις ηµέρες πτώσης µε απώλειες της τάξεως του 10% στο τραπεζικό ταµπλό, στο
χρηµατιστήριο εκδηλώνεται ανοδική αντίδραση, βοηθούντος και του καλού κλίµατος που επικρατεί
σήµερα στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια (DAX +1,4%). Όµως η συνολική εικόνα στο ταµπλό δεν εµπνέει
σιγουριά για τη συνέχεια.
Οι βασικοί δείκτες του ΧΑ κινούνται µε θετικό πρόσηµο και έντονες διακυµάνσεις, ενώ η συναλλακτική
κίνηση είναι υποτονική και ο τζίρος χαµηλός. Τα ξένα funds παραµένουν και σήµερα θεατές,
αναµένοντας προφανώς ασφαλέστερες ενδείξεις για την κατεύθυνση που θα πάρουν οι διεθνείς αγορές
και για τις εξελίξεις στα θέµατα που επηρεάζουν άµεσα την ελληνική.
Κυρίαρχο ζήτηµα των ηµερών η πολιτική αβεβαιότητα που επανήλθε στο προσκήνιο µε αφορµή το
σκοπιανό και τη διαφαινόµενη ανατροπή κοινοβουλευτικών ισορροπιών που θα διασφάλιζαν την κύρωση
της Συµφωνίας των Πρεσπών. Είναι µια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες επίσπευσης των εκλογών.
Στο επίκεντρο της προσοχής παραµένουν επίσης τα θέµατα των τραπεζών και τα σχέδια αντιµετώπισης
του προβλήµατος των κόκκινων δανείων, χωρίς προσφυγή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου.
Η αγορά αξιολογεί τώρα και τα «µηνύµατα» από τις επαφές υπουργών, αξιωµατούχων και εκπροσώπων
µεγάλων εισηγµένων εταιρειών µε διαχειριστές επενδυτικών χαρτοφυλακίων στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Η στάση των ξένων funds θα είναι καθοριστική για την πορεία του ΧΑ τις επόµενες εβδοµάδες και για την
κατεύθυνση που θα πάρει µετά το κλείσιµο των Παραγώγων την µεθεπόµενη Παρασκευή, 21
Δεκεµβρίου. Θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το κλίµα που θα διαµορφωθεί στις διεθνείς αγορές, οι οποίες
εστιάζουν τώρα στο ζήτηµα του Brexit, στα στοιχεία για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονοµίας και στις
διαπραγµατεύσεις ΗΠΑ-Κίνας προς αποτροπή κλιµάκωσης του εµπορικού πολέµου.
Μετοχές και δείκτες
Στο ΧΑ «βαρόµετρο» παραµένουν οι τραπεζικές µετοχές, που συνεχίζουν να δίνουν κατεύθυνση. Οι
τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς επικρατεί κινητικότητα στο µέτωπο των
κόκκινων δανείων και εξετάζονται πολλά σενάρια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος –
συµπεριλαµβανοµένων κινήσεων συγχωνεύσεων, οµολογιακών εκδόσεων και πώλησης κόκκινων δανειακών
χαρτοφυλακίων.
Ο τραπεζικός δείκτης που έχασε 9,5% το προηγούµενο τριήµερο, ενισχύεται τώρα κατά 1,20%, έχοντας
κινηθεί σήµερα µεταξύ +0,52% και +1,57%. Προηγείται η Πειραιώς µε +2,7%. Εθνική +1,5%, Eurobank
+1%, Alpha 0,5%, αµετάβλητη η Attica Bank.
O Γενικός Δείκτης κινείται περί τις 640 µονάδες µε κέρδη 0,30%. Ενθαρρυντική ένδειξη το γεγονός ότι
παραµένει στην περιοχή που µπορεί να αποτελέσει νέα βάση στήριξης και εφαλτήριο για έναν νέο κύκλο
αντίδρασης-ανάκαµψης.
Ο FTASE25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης κερδίζει 0,45%% στις 1.677 µονάδες. Στο ταµπλό των
εµποροβιοµηχανικών και λοιπών blue chips Jumbo +1,7%, ΟΛΠ +1,3%, Coca Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΕΧΑΕ +1%.
Τις µεγαλύτερες απώλειες καταγράφουν: Motor Oil -2,2%, ΟΠΑΠ -1,8% Aegean -1,3%. Οριακά στο κόκκινο
Μυτιληναίος, ΕΛΠΕ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (-0,3%)
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα - Βράβευση στο
Capital Link
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Mυτιληναίoς, µε το βραβείο «2018
Hellenic Capital Link Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link, που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρω-ασιατικές
υποθέσεις Μάθιου Πάλµερ.

Στην οµιλία του, ο τιµώµενος Ευάγγελος Mυτιληναίoς εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα, «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».

Ο κ. Mυτιληναίoς αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:

- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.

- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ, δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.

Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Mυτιληναίoς είπε πως η χώρα πρέπει:

α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ.

β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία η περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική συγκατάθεση.
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γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα», είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.

Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να
δηµιουργήσει ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και
µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική
και στοχοθετηµένα κίνητρα.

Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσµο».

Καταλήγοντας, ο κ. Mυτιληναίoς προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Μάθιου Πάλµερ: Η απόφαση για την σχέση µας µε την Ελλάδα είναι Στρατηγική

«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
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Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
(πηγή: Καθηµερινή)
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Ο Ε. Τσακαλώτος στο «20ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum»
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» άνοιξε τις πόρτες του για 20η συνεχόµενη
χρονιά το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018 στη Νέα Υόρκη, µε εντυπωσιακή επιτυχία
προσελκύοντας περισσότερους από 1.300 συµµετέχοντες.
Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται
στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς
έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και
πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια
ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:
-Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω µηνύµατος)
-Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
-Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω skype)
-Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
-Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
-Ο κ. Ιωάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων – Υπουργείο Εξωτερικών,
Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου – Enterprise Greece
-Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
-Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
-Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
-Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κα. Sabina Dziurman, κ. Declan Costello και κ. Francesco Drudi
-Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος – Hellenic Financial Stability Fund
-Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
-77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
-1300 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
-140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που ενδιαφέρονται
για την Ελλάδα. Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια
των παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου. O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο
κεντρικός οµιλητής του µεσηµεριανού γεύµατος.
Τον Υπουργό προλόγισε ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi.
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Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα.
Τον Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.
Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές.
Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την αειφόρο και
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο για τον Υπουργό Οικονοµικών της
Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουµε τα ακόλουθα Funds: Alliancebernstein’s Emerging
Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital • Clearbridge Investments • Colt Capital •
Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger Management • Gagnon Securities • Gamut Capital
Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings •
Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti • State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel
Capital • Weiss Asset Management.
O Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος συµµετείχε στη Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα
Οµογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης.
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Προστασία α’ κατοικίας: Οι λύσεις που επεξεργάζεται η κυβέρνηση
© Παρέχεται από: FREED Information Technology Networks S.A.
Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της α’ κατοικίας µε στόχευση στα οικονοµικά
ευάλωτα νοικοκυριά, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Η διάδοχη
κατάσταση του νόµου Κατσέλη και ο σχεδιασµός ενός πλαισίου που θα «σφραγίζει» την προστασία της
κύριας λαϊκής κατοικίας, εξοβελίζοντας, παράλληλα, εκτός «προνοµίων» τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, αποτελεί εξέχων ζήτηµα για την κυβέρνηση και ταυτόχρονα και δύσκολος γρίφος.
Οι προθέσεις της κυβέρνησης, για την επόµενη ηµέρα του Νόµου Κατσέλη που θεωρητικά λήγει στις
31/12/2018, εκφράστηκαν δια στόµατος του Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος στο περιθώριο του συνεδρίου
της Capital Linκ, δήλωσε «επεξεργαζόµαστε διάφορες εναλλακτικές λύσεις. Θέλουµε µία ισορροπία
ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή
η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά».
Ποια είναι η δύσκολη εξίσωση που περιγράφει ο υπουργός Οικονοµικών; Πρόκειται για την εν εξελίξει
διαβούλευση µε τις τράπεζες και τα «θέλω» των τελευταίων να µειωθεί κάτω από 100.000 ευρώ η αξία
προστατευόµενης πρώτης κατοικίας. Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειµένη να θέσει σε «κίνδυνο»
πλειστηριασµών τις λεγόµενες «λαϊκές» κατοικίες, ωστόσο, από την άλλη ενστερνίζεται την ανάγκη που
εκφράζουν οι τράπεζες για ουσιαστική µείωση των «κόκκινων» δανείων τους.
Η διαπραγµάτευση ανάµεσα στους εµπλεκόµενους συνεχίζεται µε το οικονοµικό επιτελείο να αναζητά την
κατάλληλη «φόρµουλα», έτσι ώστε να συνδυάσει την προστασία της α’ κατοικίας των οικονοµικά
ευάλωτων νοικοκυριών, αλλά και να µην βάλει «φραγµό» στην προσπάθεια των τραπεζών για εξυγίανση
των χαρτοφυλακίων τους από τα NPL’s, κυρίως τα στεγαστικά.
Ένα από τα σχέδια που έχει προτάξει η κυβέρνηση, είναι η διατήρηση του υπάρχοντος πλαφόν αξίας
προστατευόµενης κατοικίας (180.000 και άνω) και ο ορισµός αυστηρότερων περιουσιακών και
εισοδηµατικών κριτηρίων αυστηρότερα περιουσιακά και εισοδηµατικά κριτήρια.

Ενίσχυση του επιδόµατος θέρµανσης
Από τη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται το συνέδριο της Capital Link, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος επιβεβαίωσε ότι
το οικονοµικό επιτελείο προσανατολίζεται να ενισχύσει το συνολικό ποσό που θα αποδοθεί στο επίδοµα
θέρµανσης. «Υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον
προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν
χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ΥΠΟΙΚ.

Μείωση της φορολογίας- Έξοδος στις αγορές
Ο υπουργός Οικονοµικών τόνισε ότι στα µελλοντικά του σχέδια, που έχουν ορίζοντα τετραετίας, είναι η
υιοθέτηση ενός απλού, δίκαιου και σταθερού φορολογικού συστήµατος µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα. Άφησε, µάλιστα, ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια
µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Αναφορικά µε το εγχείρηµα νέας εξόδου της χώρας στις αγορές, ο κ.Τσακαλώτος τόνισε ότι µέχρι και το
τέλος του, ο ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019. Σηµείωσε,
µάλιστα, ότι στο εν λόγω πρόγραµµα, θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το
ΔΝΤ.
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Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θέλει ως προτεραιότητα ο Ευκλ.
Τσακαλώτος
Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θα έθετε ως προτεραιότητα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
εάν παρέµενε υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Αυτό επεσήµανε από τη
Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η
Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί.
Παραδέχθηκε επίσης ότι «δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα
(over performance) κάθε χρόνο», αφού αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Υποστήριξε όµως
ότι από την άλλη αυτό βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό
πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου κατά την οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην ελληνική
οικονοµία, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα
µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια. «Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν
µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά τα κέρδη των
επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι
µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και
λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης»
εξήγησε.
Παράλληλα ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω
του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη σηµείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ προανήγγειλε εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα
σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και
πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για
αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει
την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις. «Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν
προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το
γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του

https://www.eklogika.gr/
Publication date: 11/12/2018 13:02
Alexa ranking (Greece): 2779
https://www.eklogika.gr/news/Ena-pio-dikaio-forologiko-s%CF%85sthma-thelei-ws-...

αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα. «Δεν
καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι
µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο
που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη
δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Είπε ακόµη πως στον τοµέα των
δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.

★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Βράβευση του επιχειρηµατία Ευ. Μυτιληναίου
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα

https://anaskopisi.gr/
Publication date: 11/12/2018 12:58
Alexa ranking (Greece): 13014
https://anaskopisi.gr/cms/vraveysi-toy-epixeirimatia-ey-mytilinaioy

ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Επικοινωνιακά «παιχνίδια» στις πλάτες των φορολογούµενων
Το ένα αφήγηµα µετά το άλλο επιστρατεύουν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, κορυφώνοντας την
επικοινωνιακή τους στρατηγική, εν µέσω άτυπης µεν παρατεταµένης δε προεκλογικής
περιόδου.
Τη στιγµή που οι κυβερνώντες δέχονται οµαδικά «πυρά» για την πολιτική της υπερφορολόγησης, η οποία
«γεννά» υπερπλεονάσµατα, που στη συνέχεια «µοιράζονται» ως κοινωνικό µέρισµα, ο υπουργός
Οικονοµικών διασκεδάζει τις εντυπώσεις... µε το «όνειρο» ενός «δίκαιου φορολογικού συστήµατος».
Αφότου «θυσίασαν» τη µεσαία τάξη στο βωµό του υπερπλεονάσµατος, προκειµένου να κρατήσουν, αλλά
και να προσεγγίσουν ψηφοφόρους µέσω του µερίσµατος, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος παραδέχτηκε ότι οι
φόροι που επιβλήθηκαν στους Έλληνες, δεν ήταν όλοι δίκαιοι.
Ειδικότερα, µιλώντας από τη Νέα Υόρκη σε συνέντευξη Τύπου, στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε χαρακτηριστικά: «Αν παρέµενα υπουργός
Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό
στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο».
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο ίδιος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί
των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης», δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ.
Παράλληλα, ο ίδιος ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς
λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη σηµείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
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Τσακαλώτος για Νόµο Κατσέλη: Προστασία της λαϊκής κατοικίας και όχι των
στρατηγικών κακοπληρωτές
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
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Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
«Θα έθετα στόχο την αλλαγή του φορολογικού συστήµατος αν έµενα 3-4
χρόνια στη θέση του υπουργού Οικονοµικών» είπε στη Νέα Υόρκη
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
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Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΤΟΝ ΜΥΘΟ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ ΤΩΝ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΩΝ !!!

Δεν υπάρχει ελπίδα για τους Δανειολήπτες, αφού, Κυβέρνηση &
Αντιπολίτευση, παπαγαλίζουν από κοινού το ίδιο, ξεφτισμένο
αφήγημα Στουρνάρα, Τραπεζών & Δανειστών !!!
Στο περιθώριο του 20ου Επενδυτικού Φόρουμ Capital Link, αναφορικά με το τι θα αντικαταστήσει το νόμο
Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.gr, ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος αποκάλυψε ότι
"επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά" .....
Παράλληλα, εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους επόμενους μήνες,
εκ των οποίων, το 3ο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστημα.
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος, δήλωσε ο ΥΠΟΙΚ. "Βλέπουµε µείωση των
κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να δούµε δύο ακόµα πράγµατα
τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασµούς, το
πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από την πλευρά της Επιτροπής είµαστε έτοιµοι
να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των
κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει να
δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα.
Υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε το νοµικό πλαίσιο περί κρατικών
ενισχύσεων" (σ.σ. σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για την μαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων που
προβλέπει το σχέδιο) "αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση να προχωρήσει και να δούµε αν
µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο".
Νωρίτερα, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικα στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου μισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόμο Κατσέλη για την
προστασία της 1ης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, αναφέροντας ότι «Η γενική αξιολόγησή µας
είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις..... Ο προϋπολογισµός του
2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασµα. Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να
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συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά,
να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη
µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων».
Τα συμπεράσματα δικά σας !!!
ΠΗΓΗ
https://www.enikos.gr/politics/612521/tsakalotos-protasi-gia-na-prostatefsoume-tin-proti-katoikia-kai-o
https://www.protothema.gr/economy/article/846162/kitrines-kartes-stin-ellada-gia-pleistiriasmousidiotikopoiiseis-kai-misthous-meso-neas-uorkis/
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4
χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες
εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για
να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό
χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της
λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι
δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν
εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει
ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές
θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν
υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.

Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του
συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως
ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση.
Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση
και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε
ρωτούν περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που
δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να
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το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους,
µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε
τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του
ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της
περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να
προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της
αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης
για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η
άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται
στα κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της
Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν
διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το
κάνεις; Να υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς
κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η
Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η
χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
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ΗΠΑ- Ευ.Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα, πιο σταθερό και δίκαιο

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
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περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις.

«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδώ!
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι µνηµονιακοί φόροι δίκαιοι και σωστοί

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της
συνέχισης της σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο
φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε
συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.

Σύµφωνα µε το ΑΠΕ, στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία
του στο φόρουµ, σηµειώνοντας παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου
Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε
όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις
βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της
δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα
µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο
εισοδήµατος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της
φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν
τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι
τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε
να επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του
επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού
υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην
προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί
κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά»
σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν
εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ
θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα
ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα
περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα,
υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του
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συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν
προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν
πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για
τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι
έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Όπως προσθέτει το ΑΠΕ, ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση
ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να
τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το
χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και
1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες
βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια
και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα
του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των
ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει
ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την
αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και
τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την
επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο
ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται
στα κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος
της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι
που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην
το κάνεις; Να υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον
προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε
ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις,
καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε
χρόνο», είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην
οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς
γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα δίκαιοι
και σωστοί
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη και χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της είναι η δηµιουργία ενός

http://newpost.gr/
Publication date: 11/12/2018 12:35
Alexa ranking (Greece): 198
http://newpost.gr/oikonomia/709346/tsakalwtos-den-htan-oloi-oi-foroi-poy-epiblht...

κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας του, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά στην
αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και
σωστοί
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, µίλησε ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακλώτος και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου επισήµανε µεταξύ άλλων:
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο».
Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας παράλληλα ότι η βασική
αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως
ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές
προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Ερωτηθείς σχετικά µε το εάν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας
των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος τόνισε ότι πρωθυπουργός έχει ήδη ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη
ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο κ. Τσακαλώτος παραδέχθηκε πως δεν ήταν όλοι οι φόροι που κλήθηκε να
επιβάλλει η Ελλάδα στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί και χρειάζεται σταδιακά, µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να καταφέρει η χώρα τους αντιµετωπίσει.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα λυθεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς
λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Αναφορικά µε τον νόµο Κατσέλη, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες
πολιτικές και σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Όσον αφορά την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε ότι πιθανότατα στα τέλη
του Ιανουαρίου για έρθουν στη χώρα µας.
Ο υπουργός Οικονοµικών µετά από µια σειρά συναντήσεων που είχε τη Δευτέρα µε επενδυτές στο πλαίσιο
του συνεδρίου, θα συνεχίσει και σήµερα, Τρίτη, τις συναντήσεις του.
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Ε.Τσακαλώτος: «Δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί»

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
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Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
Labels Οικονοµικά

Loading...
Παλαιότερη Ανάρτηση

https://www.cretalive.gr/
Publication date: 11/12/2018 12:30
Alexa ranking (Greece): 328
https://www.cretalive.gr/business/eykl-tsakalotos-den-htan-oloi-oi-foroi-dikaioi-to-y...

Ευκλ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι, το υπερπλεόνασµα έχει και
επιπτώσεις
Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θα έθετε ως προτεραιότητα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εάν παρέµενε
υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Αυτό επεσήµανε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί.

Παραδέχθηκε επίσης ότι «δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις
υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», αφού αυτό έχει επιπτώσεις
στην οικονοµία. Υποστήριξε όµως ότι από την άλλη αυτό βοηθά στην
αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει
στόχους, τους εκπληρώνει.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός
της συνέχισης της σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα
νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του
στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει
µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε
πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως
για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου
στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο
αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές
άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία
και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης» εξήγησε.
Παράλληλα ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα
του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του
αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη σηµείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται
διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας,
χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η
ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ
προανήγγειλε εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος
είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και
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αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και
πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και
σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο
ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα,
υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο
του συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες.
Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει
καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες
για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο
ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως
δεν διαπίστωσε από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να
τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει καµία
τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν
πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2
παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν
τον ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το
πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι
στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ,ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα
σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δηµοσίου
όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να
προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό
του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους
πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την
επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το
τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία
που αποδίδεται στα κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η
Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν
διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι
κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο
που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς,
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που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς,
όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων
ευρωπαϊκών χωρών». Είπε ακόµη πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν
πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over
performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους,
σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως
όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Καταστρώνουν σχέδιο για έξοδο στις αγορές
Σε έναν αγώνα δρόµου έχει επιδοθεί ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος για να προσελκύσεις
ξένους επενδυτές.
Στην επενδυτική… εκστρατεία στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών θα προσπαθήσει να πείσει τους
επενδυτές να αγοράσουν κρατικά οµόλογα και να προχωρήσουν σε επιχειρηµατικά deal στην Ελλάδα.
Στην οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε πως
ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για
το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό
θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Ο προγραµµατισµός για τις εκδόσεις οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου θα αποκαλυφθεί το επόµενο
διάστηµα από ΟΔΔΗΧ όπως έτσι κι αλλιώς οφείλει να κάνει µετά την έξοδο της χώρας από το
δηµοσιονοµικό πρόγραµµα και την Μνηµονιακή εποπτεία.
Σηµαντικό ρόλο βέβαια θα παίξει και η στάση των επενδυτών απέναντι στα Ελληνικά οµόλογα.
Το 2019, σύµφωνα µε στοιχεία του κρατικού προϋπολογισµού το ελληνικό δηµόσιο καλείται κατ’ αρχήν να
αναχρηµατοδοτήσει λήξεις εντόκων γραµµατίων ύψους 7,444 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα λήγουν υποχρεώσεις
ύψους 11,739 δισ. ευρώ.
Από αυτές, 1,983 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια του ΔΝΤ, 324 εκατ. ευρώ δάνεια από την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων, 472,2 εκατ. ευρώ δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, 181,3 εκατ. ευρώ λοιπά
δάνεια ενώ 8,778,3 δισ. ευρώ είναι οµόλογα.
(in.gr)
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί - λάθος στρατηγική τα
ετήσια υπερπλεονάσµατα
Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστημα θα έθετε ως προτεραιότητα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εάν παρέμενε
υπουργός Οικονομικών για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Αυτό επεσήμανε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονομικών, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί. Παραδέχθηκε επίσης ότι «δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να
έχεις υπερπλεόνασμα (over performance) κάθε χρόνο», αφού αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονομία.
Υποστήριξε όμως ότι από την άλλη αυτό βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται
κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
«Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών για τα επόμενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, μετά την ομιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για την
Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτημα αν το νέο φορολογικό σύστημα θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη μείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόμουν περισσότερο όταν μιλούσα για τον προσωπικό μου στόχο, τον φόρο εισοδήματος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όμως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια μάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι μεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιμετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης» εξήγησε.
Παράλληλα ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιμετωπιστεί το θέμα του επιδόματος θέρμανσης, καθώς λόγω
του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόμο Κατσέλη σημείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντομα θα είναι
έτοιμες οι ανακοινώσεις. «Θέλουμε μία ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όμως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
Για το θέμα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ προανήγγειλε εξελίξεις. Στην ομιλία του στο
συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές
για το 2019 που θα περιλαμβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο
αυτό θα περιλαμβάνεται και σχέδιο για αποπληρωμή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο
ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν με ρωτούν πλέον για τα πράγματα που γράφουν οι εφημερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση μας με τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τομέας. Το ότι έχουν μεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαμβάνομαι από το γεγονός ότι με ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναμονής μέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
με το ότι η αγορά είναι μικρή και 1-2 παίκτες μπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, μειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης μας ρωτούν για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταμείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δημοσίου όπου δεν είναι υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να προχωρήσει με άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δημοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
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αντίμετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δημιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν με τον όρο παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και να μην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι με δανεικά; Να δημιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούμε σε τομείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουμε δημιουργήσει στον προϋπολογισμό. Σε τομείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαμηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Είπε ακόμη πως στον τομέα των
δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σημείο της ομιλίας τους, σημειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονομία. Όμως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Βράβευση του Ευ. Μυτιληναίου στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link

Στην οµιλία του ο τιµώµενος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί,
µετά από αρκετό καιρό, η Ελλάδα δεν είναι πλέον το
επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής.
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντίν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
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πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
ΣΣ: Φώτο από την βράβευση του κ. Μυτιληναίου. Από αριστερά: Βοηθός υφ. Εξ. Μάθιου Πάλµερ, υπουργός
Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, Ντιν Μητρόπουλος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρέσβης Χάρης Λαλάκος,
πρόεδρος Capital Link Νίκος Μπορνόζης και Όλγα Μπορνόζη.
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Τσακαλώτος για Νόµο Κατσέλη: Προστασία της λαϊκής κατοικίας και όχι των
στρατηγικών κακοπληρωτές
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://feedproxy.google.com
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας

«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί

Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι
και σωστοί
Οικονοµία

Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη
Δείτε περισσότερα: tovima.gr
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Οµολογία Τσακαλώτου: Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις
υπερπλεόνασµα
Στην παραδοχή ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που επιβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και
σωστοί, προχώρησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, σηµειώνοντας πως χρειάζεται σταδιακά µε τον
δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα
ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Επίσης, παραδέχτηκε πως «δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over
performance) κάθε χρόνο», σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως
και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση,
γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους
και λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας
κυβέρνησης».
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Ο Ε. Τσακαλώτος στο «20ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum»
Διαβάστε περισσότερα στο CNN.gr
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Άτονη άνοδος στο ΧΑ +0,38% στις 640 µον. στόχος 2018 οι 670-675 µον. - Οριακή
επιδείνωση στα οµόλογα, Ιταλία 3,13%, Ελλάδα 4,27%
Ήπια ανοδική αντίδραση µετά από πέντε συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις
(upd8)Ήπια ανοδική αντίδραση καταγράφεται στο ελληνικό χρηµατιστήριο µε στηρίξεις από τράπεζες µε
κέρδη έως 3% η Πειραιώς µε έντονα χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα ενώ θετικά επιδρά και η
άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια
Αξιοσηµείωτος είναι ο χαµηλός όγκος συναλλαγών στις τράπεζες ενώ η Attica bank έως τις 12:00 δεν έχει
κάνει συναλλαγή.
O Γενικός Δείκτης καταβάλει προσπάθεια να διατηρήσει τις 640 µονάδες καθώς έρχεται από πέντε
συνεχόµενες πτωτικές συνεδριάσεις µε σωρευτικές απώλειες -3,26% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης µε -9,40%
απόρροια των ανησυχιών για το παγκόσµιο εµπόριο και την ανάπτυξη, το Brexit, την Ιταλική κρίση που
συνεχίζεται και προφανώς τα εσωτερικά προβλήµατα των τραπεζών.
Ανοδική αντίδραση καταγράφεται και στα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια καθώς και αυτά µε την σειρά τους
έχουν επηρεαστεί αρνητικά το τελευταίο διάστηµα, µε τον DAX στην Γερµανία στο +0,85% και τον FTSE
MIB στο Μιλάνο στο +0,50%
Στις ελληνικές τράπεζες, την µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Πειραιώς +3% και Eurobank +1,75% και
ακολουθούν Εθνική +1% και Alpha Bank +0,6%
Ειδικότερα στα στατιστικά των τραπεζών τις µεγαλύτερες σωρευτικές απώλειες των τελευταίων πέντε
ηµερών καταγράφει η Eurobank -14,33% και η Alpha Bank -8,76% και ακολουθούν Πειραιώς -5,36% και
Εθνική -5%
Στο τραπεζικό σκηνικό, ένα σχέδιο το οποίο φαίνεται ότι προωθεί η Morgan Stanley - και όχι µόνο - έχει
παρουσιαστεί σε θεσµικούς παράγοντες αλλά και σε διεθνείς επενδυτές και αποτελεί ίσως την λύση στο
ελληνικό τραπεζικό πρόβληµα.
Η κεντρική ιδέα πάντως είναι να δηµιουργηθούν 4 SPV όπου οι τράπεζες θα δαπανήσουν 5-8 δισεκ. ευρώ
να µεταφέρουν 30-50 δισεκ. προβληµατικά ανοίγµατα και ταυτόχρονα να µεταφέρουν και 3-4 χιλιάδες
εργαζόµενους από τις τράπεζες στα SPV και κατ΄ ουσία θα δηµιουργήσουν 4 good bank δηλαδή 4 καλές
τράπεζες και 4 bad bank δηλαδή κακές τράπεζες.
Έτσι σε µελλοντικό χρόνο είναι προφανές ότι οι good bank οι καλές τράπεζες, όντας εξυγιασµένες θα
µπορούν να αναζητήσουν πιο εύκολα νέα κεφάλαια.
Στις υπόλοιπες µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 επικρατούν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των
τίτλων, την µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΑΔΜΗΕ, Jumbo, ΔΕΗ, Viohalco, ΕΧΑΕ ενώ πτωτικά κινούνται
Motor Oil, ΕΛΠΕ, Τέρνα Ενεργειακή, ΟΠΑΠ
Τα περιθώρια για την ιταλική κυβέρνηση εξαντλούνται καθώς λιγότερο από 24 ώρες έχουν αποµείνει
προκειµένου ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte να παρουσιάσει το νέο αναθεωρηµένο σχέδιο
του προϋπολογισµού του 2019 στην Κοµισιόν και στον πρόεδρο της Jean Claude Juncker χωρίς να έχουν
καταλήξει σε µια κοινή θέση
Δεδοµένου της εκρηκτικής έντασης που επικρατεί στην Γαλλία ,ο τελικός γύρος των διαπραγµατεύσεων
µεταξύ του πρωθυπουργού Giuseppe Conte και του προέδρου της Κοµισιόν, Jean Claude Juncker θα είναι
καθαρά πολιτικός καθώς µια ρήξη θα είχε υψηλό κόστος και για τα δύο µέρη
Μέσα σε αυτό το κλίµα, οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά οµολόγων µε το ιταλικό 10ετές
οµόλογο στο 3,15% και το 10ετές ελληνικό στο 4,27%, διαµορφώνοντας το µεταξύ τους spread στις 112
µονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στην ζώνη των 640-645 µονάδων µε ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630
µονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 670-675 µονάδες
Ωστόσο δεν µπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 µε 570 µονάδων για
να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηµατιστήριο κινείται µε άνοδο +0,34% στις 640
µονάδες έχοντας υψηλό στις 642,37 µονάδες και χαµηλό στις 639,24 µονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στα µη τραπεζικά blue chips
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαµορφώνεται στα 5 εκατ. ευρώ, ο όγκος 2 εκατ. τεµάχια εκ των
οποίων 890 χιλ. µετοχές να διακινούνται στις τράπεζες
Προσυµφωνηµένη συναλλαγή αξίας 821 χιλ. ευρώ και όγκου 60 χιλ. τεµαχίων διακίνησε η Jumbo
Τα νέα της χρηµατιστηριακής αγοράς
Την «ατζέντα» µε τα θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του
ελληνικού προγράµµατος διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής
της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ντέκλαν Κοστέλο έστειλε σαφή µήνυµα στην ελληνική πλευρά ότι δεν φτάνουν µόνο τα
υπερπλεονάσµατα αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις όπως η περαιτέρω βελτίωση του
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επιχειρηµατικού περιβάλλοντος ή η ενίσχυση του ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών
αλλά και η επίλυση του βασικού προβλήµατος των «κόκκινων» δανείων
Η Ελλάδα παρά το ότι µπορεί να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς από το
«µαξιλάρι» των διαθεσίµων από την άλλη οι αγορές εκλαµβάνουν ως αδυναµία την έκδοση νέων οµολόγων
για την αναχρηµατοδότηση του ελληνικού χρέους παρά για οτιδήποτε άλλο
Κεντρική πολιτική των υπευθύνων του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους παραµένει η έκδοση ενός
νέου οµολόγου µε διάρκεια 5 έτη µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 εφόσον βέβαια οι συνθήκες κριθούν
κατάλληλες
Σε περίπλοκο αίνιγµα τείνει να εξελιχθεί το Σκοπιανό µετά τις δεύτερες σκέψεις του Σταύρου Θεοδωράκη
και βουλευτών του Ποταµιού που φαίνεται να αλλάζουν τα δεδοµένα.
Στην κυβέρνηση εργάζονται πυρετωδώς καθώς έχουν µπροστά τους δύο ανοιχτά µέτωπα να κλείσουν που
απορρέουν από τη συµφωνία των Πρεσπών.
Το πρώτο είναι η εξεύρεση των υπολοίπων βουλευτών που χρειάζονται για την επικύρωση της συµφωνίας
και το άλλο είναι ο κόσµος της Μακεδονίας που µετά τις υπογραφές Τσίπρα - Ζάεφ, δείχνει όπως
τουλάχιστον καταγράφουν οι σφυγµοµετρήσεις της κοινής γνώµης, να γυρίζει την πλάτη στο κυβερνών
κόµµα.
Σε αυτό το πλαίσιο αλλά και µε στόχο να αντιστραφεί το κλίµα και να µετρήσει δυνάµεις, ο Αλέξης
Τσίπρας, την Παρασκευή 14 Δεκεµβρίου ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να απευθύνει οµιλία στο Παλέ ντε
σπορ.
Λιγότερο από 24 ώρες έχουν αποµείνει προκειµένου ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, Giuseppe Conte να
παρουσιάσει το νέο αναθεωρηµένο σχέδιο του προϋπολογισµού του 2019 στην Κοµισιόν και στον πρόεδρο
της Jean Claude Juncker και ακόµα η ιταλική κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε µια κοινή
θέση.
Σύµφωνα µε την La Repubblica, ο υπουργός Οικονοµικών, Tria επιµένει πως για να υπάρξει συµφωνία µε την
Κοµισιόν, θα πρέπει ο στόχος για το έλλειµµα να κλειδώσει κάτω από το 2% και συγκεκριµένα στα επίπεδα
του 1,9% γεγονός που από ότι φαίνεται Matteo Salvini και Luigi Di Maio δεν αποδέχονται .
Ο τελικός γύρος των διαπραγµατεύσεων µεταξύ του πρωθυπουργού Giuseppe Conte και του προέδρου της
Κοµισιόν, Jean Claude Juncker θα είναι καθαρά πολιτικός καθώς µια ρήξη θα είχε υψηλό κόστος και για τα
δύο µέρη, ειδικά τώρα που επικρατεί ένταση και στη Γαλλία.
Αφού αρχικά θεώρησε ότι οι κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» θα ξεφουσκώσουν πολύ γρήγορα, ο
πρόεδρος της Γαλλίας, Emmanuel Macron, αναγκάστηκε από τις περιστάσεις να πραγµατοποιήσει στροφή
180 µοιρών.
Τις εξαγγελίες του προέδρου της Γαλλίας, Emmanuel Macron περί αύξησης του κατώτερου µισθού και περί
περικοπών φόρων προκειµένου να κατευνάσει τις διαδηλώσεις των «κίτρινων γιλέκων» απέρριψαν οι
Σοσιαλιστές και η Αριστερά.
Σηµειώνεται πως τα όσα εξήγγειλε ο Macron, δεν έπεισαν ούτε τους ίδιους τους επικεφαλής των «κίτρινων
γιλέκων», οι οποίοι έκαναν λόγο για ηµίµετρα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα µέτρα που ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, φέρεται να έχουν κόστος
µεταξύ 8 και 10 δισ. ευρώ, γεγονός το οποίο, όπως φάνηκε, δεν ικανοποίησε ιδιαίτερα την Κοµισιόν, η
οποία φοβάται ότι θα οδηγήσουν υψηλότερα του 3% του ΑΕΠ το γαλλικό έλλειµµα το 2019.
Τις επόµενες κινήσεις της µετά την ακύρωση της ψηφοφορίας στο Βρετανικό Κοινοβούλιο αναζητά η η
πρωθυπουργός της Μ. Βρετανίας, Theresa May σε µια προσπάθεια να καθορίσει τα επόµενα βήµατα ενώ
σήµερα θα έχει επαφές µε Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωµατούχους
Συγκεκριµένα, η May συναντήθηκε ήδη µε τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Mark Rutte, µεταβαίνει στο
Βερολίνο για συνάντηση µε την καγκελάριο της Γερµανίας, Angela Merkel ενώ εντός της ηµέρας θα
συναντηθεί µε τον πρόεδρο της Κοµισιόν, Jean Claude Juncker και µε τον πρόεδρο της ΕΕ, Donald Tusk.
Επανέλαβε ότι η συµφωνία που έχει κλείσει µε την ΕΕ είναι η καλύτερη που θα µπορούσε να έχει υπάρξει
µεταξύ Βρετανίας και Ένωσης και τόνισε ότι θα υπερασπιστεί µε όλες τις δυνάµεις της την ολοκλήρωσή
της.
Πάντως, κύριο µέληµα της May στις διαδοχικές επαφές που θα έχει σήµερα αλλά και τα επόµενα 24ωρα
ενόψει και της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ που θα πραγµατοποιηθεί το διήµερο 13 -14 Δεκεµβρίου είναι να
πείσει τους συνοµιλητές της για την ανάγκη να υπάρξουν αλλαγές στη συµφωνία για το Brexit που θα
ανοίξουν το δρόµο της έγκρισης της από το βρετανικό κοινοβούλιο και θα αποτρέψουν τα χειρότερα,
όπως είναι για παράδειγµα ένα Brexit χωρίς συµφωνία.
Με µεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με µεικτά πρόσηµα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε πτώση -0,34%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε
µε κέρδη +0,37% στις 2.594,09 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο 0,14% στις 25716 µονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια
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Κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερµανία καταγράφει άνοδο +0,85%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,80%, ο FTSE
MIB στην Ιταλία κινείται ανοδικά +0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% και ο FTSE 100 µε άνοδο
+0,40%.
Στην Wall Street, τα futures κινούνται πτωτικά -0,14%.
Με ανοδικές τάσεις οι τράπεζες µε χαµηλές συναλλαγές
Με ανοδικές τάσεις κινούνται οι τράπεζες µε χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Με την µεγαλύτερη άνοδο Πειραιώς και Eurobank και ακολουθούν Εθνική και Alpha Bank
Ο κλάδος χρηµατιστηριακά παραµένει εγκλωβισµένος και δίκαια, κάτω από τις τιµές των ΑΜΚ του 2015
και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 1,1360 ευρώ µε άνοδο +1,34% µε όγκο 132 χιλ. τεµάχια και
κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σηµειωθεί ότι το χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,2640 ευρώ µε άνοδο +1,12% µε όγκο 152 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,95
δισεκ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07
ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,9385 ευρώ µε άνοδο +2,23% µε όγκο 137 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 410
εκατ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520
ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό 0,8410 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,5220 ευρώ µε άνοδο +1,56% µε όγκο 405 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,14
δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα
0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6460 ευρώ µε άνοδο +4,05% και κεφαλαιοποίηση 734 εκατ.
ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,1242 ευρώ µε πτώση -1,90%, µε όγκο 6 τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ.
ευρώ
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ µετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ
και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,85 ευρώ µε άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση 255 εκατ. ευρώ
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Με ανοδικές τάσεις οι µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 – Πιέσεις σε ΕΛΠΕ και Motor Oil
Με θετικά πρόσηµα κινείται η πλειοψηφία στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλή
συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ, Viohalco, Jumbo, ΕΧΑΕ
Στον αντίποδα πτωτικά κινούνται MotorOil, ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή
H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 26,60 ευρώ µε άνοδο +0,76% µε την κεφαλαιοποίηση στα 9,89 δισ. ευρώ
και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 10,70 ευρώ µε άνοδο +0,09% και αποτίµηση 5,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται
στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,3690 ευρώ µε άνοδο +2,16% και αποτίµηση 318 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγµάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 1,61 ευρώ µε άνοδο +1,51% και
κεφαλαιοποίηση 374 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 8,46 ευρώ µε πτώση -0,47% και αποτίµηση 2,70 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας διαπραγµατεύεται στα 19,64 µε άνοδο +0,55% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαµορφώνεται στα 1,51
δισ. ευρώ.
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 7,72 ευρώ µε άνοδο +0,92% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 20,10 ευρώ µε πτώση -2,66% και κεφαλαιοποίηση 2,23 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 7,86 ευρώ µε άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 13,701 ευρώ µε άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ
Η µετοχή της Grivalia διαπραγµατεύεται στα 8,54 ευρώ µε άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 865 εκατ.
ευρώ
Η µετοχή του Fourlis στα 4,59 ευρώ µε άνοδο +0,55% και µε την κεφαλαιοποίηση στα 237 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0712 ευρώ µε πτώση -0,56% µε την κεφαλαιοποίηση 67
εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά οµόλογα το 10ετές στο 4,27% και στην Ιταλία 3,13% µε διαφορά spread
114 µ.β.
Οριακή επιδείνωση σηµειώνεται και σήµερα στα ελληνικά οµόλογα, µε το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη
του 4,27% και µε το Ιταλικό 10ετές να διαµορφώνεται στο 3,13%.
Η ιταλική κυβέρνηση µέχρι τώρα χειρίζεται µε ευέλικτο τρόπο την κόντρα µε τις Βρυξέλλες ωστόσο οι
επενδυτές παραµένουν επιφυλακτικοί.
Να σηµειωθεί ότι το έλλειµµα του 2019 µπορεί να µειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά οµόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία µε το spread να διαµορφώνεται στις 112 µονάδες
βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 µονάδες βάσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε βάση τις τρέχουσες τιµές εάν το ελληνικό δηµόσιο πραγµατοποιούσε
δηµοπρασία 10ετών οµολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση
4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς οµολόγων
Το 2ετές οµόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 µονάδες βάσης το 2014 και σήµερα
βρίσκεται στις 101,30 µονάδες βάσης σε µέσες τιµές ή µέση απόδοση 0,93%...
Το νέο 5ετές οµόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει µέση τιµή 103,98 µονάδες βάσης και µέση απόδοση
3,19% µε απόδοση αγοράς 3,22% και απόδοση πώλησης 3,17%.
Θυµίζουµε ότι το 5ετές οµόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές οµόλογο λήξης 30/1/2023 έχει µέση τιµή 100,79 µονάδες βάσης και απόδοση 3,29%
Το 7ετές οµόλογο λήξης 15/2/2025 έχει µέση τιµή 96,65 µονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει από το
ιστορικό χαµηλό στο 3,31%
Το 10ετές οµόλογο λήξης 30/1/2028 έχει µέση τιµή 96,23 µονάδες βάσης και απόδοση 4,26% µε απόδοση
αγοράς 4,27% και απόδοση πώλησης 4,25%.
Το 15ετές οµόλογο λήξης 30/1/2033 έχει µέση τιµή 91,54 µονάδες βάσης και απόδοση 4,73%
Το 20ετές οµόλογο λήξης 30/1/2037 έχει µέση τιµή 86,98 µονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 25ετές οµόλογο λήξης 30/1/2042 έχει µέση τιµή 86,85 µονάδες βάσης και απόδοση 5,19%
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
399 µονάδες βάσης από 400 µονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 386 µονάδες βάσης
από 375 µονάδες βάσης.
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
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Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 3,86%
ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα Ιταλικά οµόλογα το 10ετές 3,13%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται και σήµερα στα οµόλογα της Ιταλίας, µε το 10ετές να βρίσκεται στο
3,13% ενώ νωρίτερα διαπραγµατευόταν στο 3,11% ωστόσο ακόµη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν
συµπεράσµατα.
Να σηµειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 11/12/2018 στο 0,27% µε υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις
13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
σηµειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση 0,95% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,83% που σηµειώθηκε
στις 30 Σεπτεµβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,79% µε το ιστορικό χαµηλό στο
1,60% που σηµειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,46% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,87% που σηµειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου
του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές οµόλογο λήξης Δεκεµβρίου 2028 έχει απόδοση 3,13% µε χαµηλό ηµέρας 3,11% και µε
ιστορικό χαµηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
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Τσακαλώτος προς επενδυτές: «Greece is back»
Με το σύνθηµα «Greece is back» επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital
Link.
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι, αναφέρει
το protothema.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη στρατηγική γεωπολιτική
σηµασία της Ελλάδας, καθώς και στο πώς οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την κατάσταση στη χώρα,
δηµιουργώντας συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs (σ.σ τα κόκκινα
δάνεια)».
«Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγoύν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική
ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη» προσέθεσε ο υπουργός.
Αναφέρθηκε επίσης στο πακέτο θετικών µέτρων, αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επισήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Τσακαλώτος
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Οι κατευθύνσεις του υπ. Οικονοµικών για τον νόµο Κατσέλη
Προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές | © Tero
Vesalainen | Dreamstime.com
Με τον χρόνο να µετρά αντίστροφα για τη λήξη της ισχύος του νόµου Κατσέλη, ο οποίος
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας των υπερχρεωµένων από κόκκινα δάνεια
νοικοκυριών, το υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα
είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
Μετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος έδωσε τις κατευθύνσεις τονίζοντας πως αναζητείται «µια ισορροπία ανάµεσα
στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές» και
εξήγησε πως «η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη», γι' αυτό «χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά».
Ο υπουργός αναφέρθηκε µεταξύ άλλων και στο θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ,
προαναγγέλλοντας εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει η
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Όσον αφορά το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού,
υποστήριξε πως υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος κλήθηκε να απαντήσει και στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα
περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, λέγοντας πως ο πρωθυπουργός έχει ήδη
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1%
ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Παραδέχτηκε, δε, ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της
κρίσης δίκαιοι και σωστοί, σηµειώνοντας πως χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, «να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
Τέλος, αναφέρθηκε στην έλευση των θεσµών στην Ελλάδα υπολογίζοντας πως θα πραγµατοποιηθεί περί τα
τέλη Ιανουαρίου.
► Ο Ευκλ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
► Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον νέο νόµοπλαίσιο που διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track).
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Τσίπρας σε επενδυτές: Μπορείτε να δηµιουργήσετε εταιρεία µέσα σε µία ώρα

Το µήνυµά του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link
Πρόσκληση στους ξένους επενδυτές απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας στο γραπτό του µήνυµα,
που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» είπε ο πρωθυπουργός,
τονίζοντας πως η Ελλάδα άφησε πίσω της τα µνηµόνια και µαζί µε αυτά µία παρατεταµένη περίοδο
κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται
στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» σηµείωσε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας ειδική
µνεία:
-

στην αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
στην πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα,
στις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν.

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στη Συµφωνία µε τα Σκόπια, σηµειώνοντας πως «έδειξε στον κόσµο ότι η
Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Τέλος, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ' όλα- ασφαλή
επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
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Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Σαφάρι επενδύσεων στη Νέα Υόρκη
© naftemporiki.gr Σαφάρι επενδύσεων στη Νέα Υόρκη
Από την έντυπη έκδοση
Η προσέλκυση άµεσων επενδύσεων προκειµένου να επιτευχθεί ο εξαιρετικά φιλόδοξος στόχος της
αύξησης του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά τουλάχιστον 11% µέσα στο 2019, αλλά και
της κάλυψης νέων εκδόσεων ελληνικών οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, είναι ο
στόχος της ελληνικής αποστολής µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, η οποία
βρίσκεται από χθες στη Νέα Υόρκη.
Στο 20ό επενδυτικό forum για την Ελλάδα της Capital Link, εκτός από την οµιλία του υπουργού
Οικονοµικών, µεταδόθηκε µήνυµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κάλεσε τους επενδυτές να
«εµπιστευτούν εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω απ’ όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό», ενώ έκανε
εκτενή αναφορά στα χρηµατοδοτικά εργαλεία που είναι πλέον διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, αλλά και τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης ή την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Στη δική του παρέµβαση, επίσης µέσω τηλεδιάσκεψης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης υποστήριξε ότι η ελληνική κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει,
αλλά «δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις». Επίσης, στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η
Ελλάδα γύρισε σελίδα µετά το 2016, καταφέρνοντας να παράξει πρωτογενή πλεονάσµατα: «Τα δηµόσια
οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε», είπε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών.
Στην ελληνική αποστολή µετείχε και ο διευθύνων σύµβουλος του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από τον ΟΔΔΗΧ αναµένεται µέσα στις επόµενες εβδοµάδες η
έκδοση του ετήσιου προγραµµατισµού για το 2019, ο οποίος και αναµένεται να προβλέπει νέες εκδόσεις
οµολόγων συνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, χρήµατα που θα χρησιµοποιηθούν -όπως και µέρος
του buffer- για την κάλυψη των χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας. Στο forum της Capital Link, ο κ.
Τσάκωνας υποστήριξε ότι «οι νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου
προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών
αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του ελληνικού χρέους».
Επισηµάνσεις θεσµών Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής
οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την
Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι
πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019 είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου τη «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»,
παρατήρησε.
Σχετικά άρθρα:
Μποµπ Τρα: Λάθος η «φτωχή» επικοινωνία του ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό
Κοστέλο: Να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις για να τρέξουν οι επενδύσεις
Γ. Χουλιαράκης: Δεν θα επιβραδυνθούν οι µεταρρυθµίσεις
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί
Τι δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη
Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ
11/12 09:00
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Ο Ε. Τσακαλώτος στο «20ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum»
Newsroom , CNN Greece
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» άνοιξε τις πόρτες του για 20η συνεχόµενη χρονιά
το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
πραγµατοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018 στη Νέα Υόρκη, µε εντυπωσιακή επιτυχία
προσελκύοντας περισσότερους από 1.300 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την
παρουσίαση των επενδυτικών ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε
εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών
επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην
πορεία της «Capital Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της
Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια
ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι
Αξιολόγησης, σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε
Διεθνείς Επενδυτικές Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και
σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω µηνύµατος)
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω skype)
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
Υπουργείο Τουρισµού
Ο κ. Ιωάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων - Υπουργείο
Εξωτερικών, Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου - Enterprise Greece
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κα. Sabina Dziurman, κ. Declan Costello και κ. Francesco Drudi
Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης
Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
1300 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
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παράλληλων εκδηλώσεων του Συνεδρίου
O Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός οµιλητής του
µεσηµεριανού γεύµατος.
Τον Υπουργό προλόγισε ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment
Banking – Citi.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον
αλλάξει σελίδα. Τον Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα
οικονοµικής βοήθειας, έχοντας εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας
εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο και έχοντας δηµιουργήσει ένα
σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.
Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον
έναν οδικό χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά
του για την πρόσβαση στις αγορές.
Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την
αειφόρο και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό
κοινωνικό µοντέλο.

«Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών της
Κυβέρνησης»
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που
διοργανώθηκε σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο
για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά
να αναφέρουµε τα ακόλουθα Funds: Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products • Bluecrest •
Capstone Partners • Caspian Capital • Clearbridge Investments • Colt Capital • Cvc Capital Partners Advisory •
Fidelity Investments • Fred Alger Management • Gagnon Securities • Gamut Capital Management, L.P. • Greylock
Capital • Hayman • Hudson Bay Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings • Oaktree Capital Management,
Lp • Paulson & Co. • Serengeti • State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel Capital • Weiss Asset
Management

«Συνέντευξη Τύπου»
O Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος συµµετείχε στη Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για
τα Οµογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης.
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ΗΠΑ- ΕΥ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ σύστηµα πιο σταθερό και
δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό
και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά
την οµιλία του στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των Θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΠΗΓΗ:ΑΠΕ-ΜΠΕ
...(περισσότερα)
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Ιστότοπος
Δημοσίευση σχολίου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Ευκλ. Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι, το υπερπλεόνασµα έχει και
επιπτώσεις
Ένα πιο δίκαιο φορολογικό σύστηµα θα έθετε ως προτεραιότητα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εάν παρέµενε
υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια. Αυτό επεσήµανε από τη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί. Παραδέχθηκε επίσης ότι «δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να
έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», αφού αυτό έχει επιπτώσεις στην οικονοµία.
Υποστήριξε όµως ότι από την άλλη αυτό βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται
κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο» τόνισε σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης» εξήγησε.
Παράλληλα ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω
του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη σηµείωσε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» είπε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ προανήγγειλε εξελίξεις. Στην οµιλία του στο
συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές
για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο
αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο
ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά

http://myportal.gr/
Publication date: 11/12/2018 11:57
Alexa ranking (Greece): 1498
http://myportal.gr/eykl-tsakalotos-den-itan-oloi-oi-foroi-dikaioi-to-yperpleonasma-e...

αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών». Είπε ακόµη πως στον τοµέα των
δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο

Στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη παρευρέθηκε ο
υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μετά την οµιλία του στο φόρουµ, ο Υπουργός παραχώρησε συνέντευξη Τύπου στην οποία µεταξύ άλλων
ανέφερε πως «Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ
πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο».
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη
καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης,
της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.

Για τις αλλαγές στη φορολογία
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4
χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να
επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό
χώρο που δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
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Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη γι’αυτό χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα
χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για
αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.

«Η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά»
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε
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άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής
πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση
του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.

«Στόχος η δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις»
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα
κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η
δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως
σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η
χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.

Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Αχτσιόγλου: Κλείνει οριστικά ο κύκλος των µνηµονίων µε
την ακύρωση της περικοπής των συντάξεων
Κοινωνικό Μέρισµα 2018: Μέχρι πότε µπορείτε να κάνετε αιτήσεις
Φλαµπουράρης: Το 2019 θα είναι το έτος των παραγωγικών επενδύσεων για τη χώρα

https://economico.gr/
Publication date: 11/12/2018 11:56
Alexa ranking (Greece): 4981
https://economico.gr/mytilinaios-gia-elliniki-oikonomia-h-ellada-prepei-na-prochori...

Μυτιληναίος: H Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες
µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
»Κα λό νέο που η Ελλά δα δεν είνα ι το επίκεντρο της πα γκόσµια ς προσοχής’‘

Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Τα »πρέπει» της ΕΕ

Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
–να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
–να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
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οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Περισσότερα σε λέξεις
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Τα πρέπει της Ελλά δα ς

Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρυά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Από το newsroom του economico.gr
Περισσότερα νέα , ρεπορτά ζ κα ι α να λύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
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Μυτιληναίος: Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες
µεταρρυθµίσεις
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο "2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award", στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.

Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να δηµιουργήστε
ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες
και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Τσακαλώτος: Σκεφτόµαστε Asset Protection Scheme για τα «κόκκινα δάνεια»
Για την αντιµετώπιση του ζητήµατος των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών µίλησε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος επισηµαίνοντας πως η κυβέρνηση εργάζεται για τη δηµιουργία ενός
συστήµατος παροχής εγγυήσεων (Asset Protection Scheme).

Αναλυτικότερα ο κ. Τσακαλώτος στο 20ο Συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη
ότι έδειξε να µην προκρίνει την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη µείωση των «κόκκινων»
δανείων που προβλέπει την ταυτόχρονη µεταφορά σε εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) «κόκκινων» δανείων
ύψους 40 δισ. ευρώ και αναβαλλόµενου φόρου 7,5 δισ. ευρώ.
«Σκεφτόµαστε ένα Asset Protection Scheme για να αντιµετωπίσουµε το θέµα των µη εξυπηρετούµενων
δανείων των τραπεζών. Δεν µπορώ να ανακοινώσω το πότε θα είµαστε έτοιµοι, αλλά µπορώ να πω ότι θα
είµαστε σύντοµα», επισήµανε ο υπουργός.
Τα κριτήρια
Αναλύοντας τα κριτήρια του εγχειρήµατος ο κ. Τσακαλώτος είπε πως η κυβέρνηση επέλεξε λύσεις στη
βάση των εξής δεδοµένων:
«Πιστεύω πως η Ελλάδα χρειάζεται ένα σύστηµα που θα είναι εύκολο στην εφαρµογή, που έχει ήδη
χρησιµοποιηθεί µε απτά αποτελέσµατα και υπάρχει εµπειρία µε αυτό», είπε ο υπουργός κλείνοντας.
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Greece becoming export-oriented, investment-friendly country, Alexis Tsipras says
NEW YORK (ANA/A. Zoupaniotis) – Greece is becoming an export-oriented, investment-friendly country
focusing on innovation, Prime Minister Alexis Tsipras said on Monday, in a brief message read at the 20th Annual
Capital Link Invest in Greece Forum in New York City on Monday.
The annual event is taking place at the Metropolitan Club, and is attended by a Greek government delegation headed
by Finance Minister Euclid Tsakalotos.
“Today Greece is transitioning into an export-oriented, investment-attractive country that focuses on innovation and
high value-added production,” Tsipras said, adding that “you can now initiate a new company in less than an hour and
new law frameworks facilitate strategic investments in a fast-track manner.”
The prime minister said that Greece left the last of its adjustment programs behind four months ago and with it a
prolonged period of crisis, uncertainty and low expectations. “Greece has now regained its autonomy and – above all –
the confidence in a future of prosperity, creativity and growth.”
In his message, Tsipras also referred to Greece’s improved statistics that point to a new start on a healthy basis, with
a reform effort “facilitated by instrumental actions to foster growth such as the Growth Strategy plan, which sets and
promotes in a coherent way the development targets, and the new development law, which provides funds and the
right incentives to businesses and innovators.” He said that Greece also had access to “a wide set of financial tools
and schemes to enhance liquidity via the Greek Development Bank, the partnerships with the EIB and EBRD and the
best utilization of the available European funds and investment projects.”
All of the above allow Greece to take advantage of its geostrategic position at the crossroads of three continents in
the Mediterranean Sea, Tsipras said, and made special reference to the Prespes Agreement Greece signed with the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, which resolved a long-standing dispute, showing to the world that “Greece is
a power that promotes consensus and stability, always seeking for new ways of cooperation and mutual growth.”
Greece, he said in conclusion, “is again a promising and – above all – a safe investment destination, and I urge you to
trust its potential.”
Source: ANA-MPA
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και
δίκαιο
«Αν παρέµενα Υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη. Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του Υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας. Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ . Τσακαλώτος είπε πως ο Πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη
Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα
επόµενα 4 χρόνια. «Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο
εισοδήµατος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές
άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και
λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης». Πάντως,
παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της
κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που δηµιουργείται, να
µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε. Ο Υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί
το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος. Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το Υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και
σύντοµα θα είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής
κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη
γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε. Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ,
είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο
ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα
χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για
αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο. Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση
των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου. Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά
συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις. «Δεν
µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση
µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες για
τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός
τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν περισσότερο
για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα». Ο Υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική
ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση
αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το
χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν
να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους,
µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε
τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε». Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα
ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα
σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να
κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το
καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint
ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού
το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον
χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση,
τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις,
κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα. «Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ''παροχολογία''. Να
υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς
κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε επίσης πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά
ήταν πολύ καλή. «Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε
χρόνο», είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από
την άλλη βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει. ΑΜΠΕ «The New Daily Mail» TheNewDailyMail
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Οι κατευθύνσεις του υπ. Οικονοµικών για τον νόµο Κατσέλη
Με τον χρόνο να µετρά αντίστροφα για τη λήξη της ισχύος του νόµου Κατσέλη, ο οποίος
αφορά την προστασία της πρώτης κατοικίας των υπερχρεωµένων από κόκκινα δάνεια
νοικοκυριών, το υπουργείο Οικονοµικών επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα
είναι έτοιµες οι ανακοινώσεις.
Μετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος έδωσε τις κατευθύνσεις τονίζοντας πως αναζητείται «µια ισορροπία ανάµεσα
στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές» και
εξήγησε πως «η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη», γι' αυτό «χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά».
Ο υπουργός αναφέρθηκε µεταξύ άλλων και στο θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ,
προαναγγέλλοντας εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου
ΠΗΓΗ. Διαβάστε περισσότερα...
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Στοχος ενα νεο φορολογικο συστηµα πολυ πιο απλο, πολυ πιο σταθερο και
δικαιο

«Αν παρέµενα Υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα
Υόρκη. Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του Υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο Πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί ...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Τσακαλώτος: Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…

Τι είπε στη Νέα Υόρκη ο Έλληνας υπουργός
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
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ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Κυριοι του Συριζα , εαν δεν ξεκινησει και προχωρησει αµεσα η καθαρση και η τιµωρια των οποιων ενοχων
πολιτικων , για την πρωτοφανη λεηλασια που εγινε στην χωρα µας, που ειχε ως συνεπεια και αποτελεσµα
την χρεοκοπια και την εισοδο µας στα µνηµονια και οσο ψηλα και αν βρισκονται οι εν λογω φεροµενοι ως
ενοχοµενοι πολιτικοι , δηλαδη ακοµη π.χ και εαν ειναι επιτροποι στην Ε.Ε ή και πρωην πρωθυπουργοι , εφ´
οσον πραγµατι ενεχονται στα αδικηµατα , που σχεδον καθηµερινα στον τυπο γραφεται οτι διεπραξαν, τοτε
στην απευκταια περιπτωση που θα εξακολουθησουν να παραµενουν ακαταδιωκτοι και ελευθεροι , στις
εποµενες εκλογες το ανθελληνικο κλεφτοκοµµα της ΝΔ κατα την αποψη µου , µπορει να βγει ακοµη και
αυτοδυναµο στην Βουλη.!!
Και τοτε πολυ φοβουµε οτι πλεον θα ειναι και το τελος της πατριδας µας!!
Κυριοι του Συριζα , αναλογισθειτε επιτελους τις ευθυνες σας ,εναντι των νεων αυτης της χωρας , που
τους εχετε εσεις οι πολιτικοι φορτωσει την υποχρεωση, να πληρωνουν στους δανειστες Τριακοσια πενηντα
Χιλιαδες Εκατοµµυρια Ευρω. !!
Με τέτοια φορολογία σε επιχειρήσεις, σε ιδιώτες, σε ακίνητα και σε ό,τι υπάρχει, που ΕΣΥ έχεις
νοµοθετήσει, δεν είναι επιεικώς Π Α Ρ Α Ν Ο Ϊ Κ Ο να ζητάς από νοήµονες νάρθουν να επενδύσουν για να
πληρώνουν στους Γερµανούς, τους υπέρογκους φόρους του τεραστίου φοροεισπρακτικού φάσµατος που
δηµιούργησαν µέσω πάντα χρησίµων ηλι[.,..]ν στην Πατρίδα µας ! ! !
Αλήθεια θέλει να είσαι φιλόσοφος για να καταλάβεις τα αυτονόητα ?
Για να καταλάβουν όσοι δεν ασχολούνται, που είναι και οι κυρίως υπεύθυνοι της καταστροφής της
Ελλάδας, η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων είναι µία καθαρά Γερµανική Εταιρεία Γερµανικών
Συµφερόντων, στην οποία κανείς Έλληνας δεν έχει κανέναν απολύτως λόγο.
Αν µείνεις άλλα 3 χρόνια το χρέος θα φτάσει στα 500 δισ, µε το ρυθµό που αυξάνεται επί υπουργείας σου
Τσακαλώτε.!!
Πριν έρθετε δανειζόµαστε µε 1% επιτόκιο µέσω του τρισκατάρατου µνηµονίου που θα σκίζατε.Μετα τον
µέγα Μπαρουφ χρεωθήκαµε 100 δις επιπλέον και το επιτόκιο έγινε 2% απο τον Efsf.Επειτα λυσσάξατε να
βγείτε απο το δικό σας µνηµόνιο µε τα επιτόκια στο 5% (φυσικά φταίει η Ιταλία και όχι η ανικανότητα σας)
για να λέτε ότι εσείς βγάλατε τη χώρα.Μας έχετε ταράξει σε φόρους ,εισφορές,περικοπές και στάση
πληρωµών του δηµοσίου για να λέτε πως εχετε υπερπλεονασµα και να το τρώτε µε τα «επενδυτικά
ταξιδάκια» σας και τους πιθανότερος ηλ[...]υς ψηφοφόρους σας.Την ίδια στιγµή δεν κάνετε τίποτα
απολύτως για ιδιωτικοποιήσεις,άνοιγµα αγορών,βελτίωση συνθηκών ζωής ,ασφάλεια και ελάττωση
κόστους άχρηστου δηµοσίου (αντιθέτως εχετε χώσει κόσµο και κοσµάκη µεσα).ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΝΑ
ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΕΙΤΕ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΚΡΥΦΤΕΙΤΕ ΚΑΠΟΥ?
ΤΙ ΛΕΕΕΙΙΙΙΙΙΙ ΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????????????
Ευκλείδη... Τέτοιος υπουργός και καλύτερος γίνεται και ο Διονυσάκης και τον θέλω όχι για 3 κ 4 χρόνια
ακόµη αλλά για 14!!! Τώρα η αναπτυξιακή φορολογία που µας τσυτσιριζει πας για νόµπελ, τα παίρνεις µε
κάθε τρόπο από τους λιγότερους Έλληνες πλέον τους παραγωγικούς και δηµιουργικούς και τα δίνετε σε
επιδόµατα κοινωνικής (sic!!!) αλληλεγγύης στην ανίκανη και κοστοβόρα πλέµπα που αποτελεί δυστυχώς την
πλειοψηφία και που δίνει εκλογικό αποτέλεσµα... Εξάλλου είναι γνωστό ότι οι ροµα ψηφίζουν εύκολα
ακόµη και µε ένα πεντοευρο της τελευταίας στιγµής... το οποίο σύµφωνα µε την φιλοσοφία σου θα
ξοδευτεί; στην ελληνική αγορά και θα φέρει την ανάπτυξη (αντε µωρέ και µε ένα ταψί γεµιστά από την
κυρά Θεανώ) Πως σου φαίνονται όλα αυτά τιτανοτεράστιε Ευκλείδη, ως η ελεγεία του νόµπελ ή ως άρες
µάρες κουταµάρες; Εποµένως υπουργός; ο Διονυσάκης!!!!
Δεν έχει µείνει και τίποτε όρθιο για να καταστρέψεις.......
ΘΕΟΣ ΦΥΛΑΞΟΙ!!!!!!!!!
ερώτηση αν µια εταιρεία ή ιδιώτης έκλεψε χρήµατα από το δηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, δε θα πρέπει
κατ'ελάχιστο να επιστρέψει τα κλεµµένα??? Οι ρυθµίσεις τι σχέσεις έχουν?
ΕΙΣΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ !
Ναι έχεις δίκιο δε έχεις προλάβει να φας κι εσυ όσα έφαγαν οι υπόλοιποι θέλεις τρία τέσσερα χρόνια
ακόµα
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Τσακαλώτος: Άµεσες λύσεις για πρώτη κατοικία - Επίδοµα θέρµανσης
Δηµοσίευση: 11:47 π.µ. | 11/12/18

Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης
κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο επίδοµα
θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα
µίλησε για σταδιακή επάνοδο της Ελλάδας σε µια "κανονικότητα".
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις
31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση της
προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να αφήνει χώρο για νέους
στρατηγικούς κακοπληρωτές "Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή
κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει
λίγο ακόµη δουλειά", εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ
ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ", είπε.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια επανόδου της Ελλάδας στις αγορές, τόνισε ότι µέχρι και το τέλος του, ο
ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019.
Μέσα σε αυτό - όπως είπε - θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Ξέσπασε δε ότι του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για παροχολογία
"Πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις;
Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε. Ξοδεύουµε τον χώρο από τον
προϋπολογισµό σε τοµείς κοινωνικούς που η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές" είπε, για να συνεχίσει λέγοντας ότι φέτος δίνεται έµφαση στην στέγαση, έναν τοµέα
που ήταν υποτιµηµένος στην Ελλάδα.

Προσεχώς µειώσεις άµεσων φόρων ΦΠΑ
Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια είπε ότι αν είναι ο ίδιος υπουργός Οικονοµικών τα επόµενα χρόνια θα
ήθελε να προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
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Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα
υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Θύµισε µάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει ήδη δροµολογηθεί ένα σχέδιο µείωσης της φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά 4% από το 29% στο 25% µέχρι και το 2022.

Θετική υπό όρους η Commission για "ελληνικές" µεταρρυθµίσεις
Ο επικεφαλής της οµάδας της ΕΕ για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο αφού χαρακτήρισε εντυπωσιακή την
δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας από το 2010 µέχρι και σήµερα τόνισε ότι η βασική πρόκληση
σήµερα είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων. Μάλιστα, εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις.
Η πρώτη, είναι η ολοκλήρωση των 16 µεταρρυθµίσεων για πολλές από τις οποίες επισήµανε
καθυστερήσεις. Όπως είπε η ολοκλήρωση τους µε εκταµίευση της δόσης των περίπου 700 εκ ευρώ(600
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των Κεντρικών οµολόγων από ελληνικά οµόλογα και 100 εκατ. από την µείωση
επιτοκίων) και θα δώσει σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Ο κ. Κοστέλο συνέστησε προσοχή στην λήψη αποφάσεων ώστε να
µην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να µην χαθεί η πρόοδος που έχει γίνει ως τώρα.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο τρίτο θέµα που αφορά τις τράπεζες. Επεσήµανε ειδικότερα την συζήτηση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας, "Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να
είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων".
Το δεύτερο πεδίο για τις τράπεζες είναι τα σχέδια για µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων µέσω SPV και
οµολόγων που θα εκδοθούν µε κρατικές εγγυήσεις. Στο θέµα αυτό είπε ότι είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα αν και τόνισε ότι θα υπάρξουν µε την DGCOM για κρατικές
ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τόνισε, πάντως, ότι το θέµα µπορεί να συζητηθεί.
Το τέταρτο, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Τάσος Δασόπουλος
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Σχόλια αναγνωστών
Αφήστε το σχόλιό σας
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Τσακαλώτος: Άµεσες λύσεις για πρώτη κατοικία – Επίδοµα θέρµανσης

Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο
επίδοµα θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Άµεσες λύσεις για την
παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο επίδοµα θέρµανσης
προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα
µίλησε για σταδιακή επάνοδο της Ελλάδας σε µια “κανονικότητα”.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις
31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση της
προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να αφήνει χώρο για νέους
στρατηγικούς κακοπληρωτές “Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή
κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει
λίγο ακόµη δουλειά”, εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ
ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ”, είπε.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια επανόδου της Ελλάδας στις αγορές, τόνισε ότι µέχρι και το τέλος του, ο
ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019.
Μέσα σε αυτό – όπως είπε – θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Ξέσπασε δε ότι του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για παροχολογία
“Πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις;
Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε. Ξοδεύουµε τον χώρο από τον
προϋπολογισµό σε τοµείς κοινωνικούς που η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές” είπε, για να συνεχίσει λέγοντας ότι φέτος δίνεται έµφαση στην στέγαση, έναν τοµέα
που ήταν υποτιµηµένος στην Ελλάδα.

Προσεχώς µειώσεις άµεσων φόρων ΦΠΑ
Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια είπε ότι αν είναι ο ίδιος υπουργός Οικονοµικών τα επόµενα χρόνια θα
ήθελε να προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα
υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
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υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Θύµισε µάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει ήδη δροµολογηθεί ένα σχέδιο µείωσης της φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά 4% από το 29% στο 25% µέχρι και το 2022.

Θετική υπό όρους η Commission για “ελληνικές” µεταρρυθµίσεις
Ο επικεφαλής της οµάδας της ΕΕ για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο αφού χαρακτήρισε εντυπωσιακή την
δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας από το 2010 µέχρι και σήµερα τόνισε ότι η βασική πρόκληση
σήµερα είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων. Μάλιστα, εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις.
Η πρώτη, είναι η ολοκλήρωση των 16 µεταρρυθµίσεων για πολλές από τις οποίες επισήµανε
καθυστερήσεις. Όπως είπε η ολοκλήρωση τους µε εκταµίευση της δόσης των περίπου 700 εκ ευρώ(600
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των Κεντρικών οµολόγων από ελληνικά οµόλογα και 100 εκατ. από την µείωση
επιτοκίων) και θα δώσει σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Ο κ. Κοστέλο συνέστησε προσοχή στην λήψη αποφάσεων ώστε να
µην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να µην χαθεί η πρόοδος που έχει γίνει ως τώρα.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο τρίτο θέµα που αφορά τις τράπεζες. Επεσήµανε ειδικότερα την συζήτηση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας, “Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να
είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων”.
Το δεύτερο πεδίο για τις τράπεζες είναι τα σχέδια για µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων µέσω SPV και
οµολόγων που θα εκδοθούν µε κρατικές εγγυήσεις. Στο θέµα αυτό είπε ότι είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα αν και τόνισε ότι θα υπάρξουν µε την DGCOM για κρατικές
ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τόνισε, πάντως, ότι το θέµα µπορεί να συζητηθεί.
Το τέταρτο, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
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Ευκλείδης Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό,
πολύ πιο σταθερό και δίκαιο
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
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τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αδύναµη προσπάθεια ανάκαµψης στο Χρηµατιστήριο
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Προσπάθεια να ανακάμψει από το πενθήμερο πτωτικό σερί κάνει σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς
όµως να µπορεί να εκδηλώσει την ορµή που χρειάζεται για να ανακτήσει το επίπεδο των 650 µονάδων.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,51% στις 641,43 μονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 4
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 1,5 εκατ. τεμάχια. Άνοδο 0,59% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.679,82
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,15% στις 470,79 µονάδες.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δείχνει να "κορύφωσε" τη μίνι διόρθωσή του στη χθεσινή συνεδρίαση,
υποχωρώντας από τις 659 μονάδες στις 3 Δεκεμβρίου στις 638 μονάδες χθες. Μέσα στις πέντε ημέρες της
πτώσης έχασε 3,2%, με τον τραπεζικό δείκτη να έχει χάσει 9,40%. Μετά το τριήμερο ανοδικό ξέσπασμα,
δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που θεωρούν ότι ήταν αναμενόμενη η διόρθωση, εντούτοις τεχνικά η αγορά
θα πρέπει να καταβάλει µεγαλύτερες προσπάθειες για να αλλάξει υπέρ της ανόδου τα δεδοµένα.
Βέβαια, τη διόρθωση ενέτεινε και το αρνητικό διεθνές κλίμα, το οποίο σαφώς επηρέασε το ΧΑ. Σήμερα
δέχεται κάποια υποστήριξη από την Ευρώπη, αφού οι περισσότεροι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται σε
θετικό έδαφος, καθώς οι συζητήσεις για το εμπόριο ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου
φαίνεται να προχωρούν, ενώ παράλληλα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος εξακολουθούν να
παραµένουν οι εξελίξεις γύρω από το Brexit.
Στο μεταξύ, το ΧΑ βρίσκεται σε διαδικασία αποτίμησης των επαφών που είχε η κυβέρνηση και οι
εισηγμένες στη Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link. Εκεί ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επανάλαβε
πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις που έχουν μείνει στη μέση ώστε να
αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να επιστρέψει, την βούλησή της να μείνει
σταθερή στις δεσµεύσεις της.
Από τη μεριά του, ο Υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος ανέφερε ότι στο άμεσο μέλλον θα γίνει
η εξαγορά μέρους των δανείων με το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Εξήγησε, δε, ότι θα υπάρχει σχέδιο το 2019 για την
ταχύτερη αποπληρωμή ακριβών δανείων γενικότερα, ως μέρος του σχεδιασμού του ΟΔΔΗΧ. Διευκρίνισε,
επίσης, ότι ο Πρωθυπουργός έχει ήδη προαναγγείλει τη μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις και πρόσθεσε
ότι ενδιαφέρεται πιο πολύ για τον φόρο εισοδήµατος.
Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς σημειώνει κέρδη 2,18%, με τις Eurobank, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΟΛΠ,
Βιοχαλκο, Εθνική, Grivalia και ΕΧΑΕ να ακολουθούν µε άνοδο που ξεπερνά το 1%.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΓΕΚ Τέρνα, Ελληνικά Πετρέλαια, Coca Cola, Alpha Bank, ΕΥΔΑΠ, Σαράντης, Τιτάν,
ΟΤΕ, Φουρλής, Λάμδα και Μυτιληναίος, ενώ ήπια πτωτικά κινούνται οι Aegean, Τέρνα Ενεργειακή και
ΟΠΑΠ. Η Motor Oil χάνει 1,21%.
Σχόλιο αγοράς
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. “Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
“Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την “φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. “Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
“Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Πηγή: bankwars.gr
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Το «Greece is back» του Τσακαλώτου και τα «καµπανάκια» του Κοστέλο
Με σύνθηµα “Greece is back», δηλαδή “η Ελλάδα επέστρεψε», ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών,
προσπάθησε στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link στη Νέα Υόρκη να διαλύσει
τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της χώρας, όπως
και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming […]
The post Το “Greece is back» του Τσακαλώτου και τα “καµπανάκια» του Κοστέλο appeared first on
Paraskhnio.gr.
Πηγή: paraskhnio.gr

http://www.bankwars.gr/
Publication date: 11/12/2018 23:15
Alexa ranking (Greece): 3665
http://www.bankwars.gr/n-yorki-oi-ellines-trapezites-eidan-fos-sto-toynel/

Ν.Υόρκη: Οι Έλληνες τραπεζίτες είδαν φως στο τούνελ…
Η διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και πως οι ελληνικές τράπεζες θα µπορέσουν να στηρίξουν την
οικονοµία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο των τραπεζιτών, όσο και των επενδυτών στη
Νέα Υόρκη, στο συνέδριο της Capital Link.
Ο Julien Petit, Διευθύνων Σύµβουλος της Goldman Sachs, σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου της Capital Link µε
θέµα τις ελληνικές τράπεζες, είπε ότι τα τελευταία 3 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει
σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει το τραπεζικό σύστηµα.
Ωστόσο, σήµερα διαπραγµατεύονται κατά ένα µικρό ποσοστό της αξίας µε την οποία ο κλάδος
ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2015. Όπως τόνισε, ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εκθέσεις τους σε NPEs,
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την
προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης.
Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Καραµούζης πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και
πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Eurobank, επεσήµανε πως οι συνθήκες ρευστότητας
βελτιώνονται συνεχώς, µε τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες να µετασχηµατίζουν γρήγορα τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά µοντέλα τους.
Η ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, τη δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως επεσήµανε πρέπει
συγχρόνως να διατηρήσει τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη
στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας σηµείωσε πως οι συστηµικές
τράπεζες προχωρούν στη µείωση των NPEs, διατηρώντας τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα
αποθέµατα ρευστότητας ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για εταιρική πίστωση η οποία µε τη σειρά της
θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΤΧΣ, Martin Czurda σηµείωσε πως οι σηµαντικές εξελίξεις στο
εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των NPLs τραπεζών, οι οποίες συνοδεύονται από βελτίωση των
οικονοµικών προοπτικών της χώρας, θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τις τράπεζες να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν την οικονοµική δραστηριότητα.
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων σύµβουλος της “ΕΥ Ελλάδος”, σηµείωσε πως προτεραιότητα θα
πρέπει να είναι η επίτευξη συµφωνίας για ένα συνεκτικό και εφαρµόσιµο σχέδιο για την αντιµετώπιση του
θέµατος των NPEs των ελληνικών τραπεζών, το οποίο θα έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΚΤ και του SSM.
Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει επίσης στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν
στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου από τον Πρέσβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ

Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το «2018 Hellenic Capital Link Leadership
Award» στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο – ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Η παραπάνω βράβευση έγινε στο πλαίσιο του «20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2018. Κεντρικός οµιλητής ήταν ο κ.
Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of State – που εκτελεί
σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2018.
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Capital Link: Βράβευση Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην οικονοµία
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2018, το «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», έκλεισε τις εργασίες
του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and
Eurasian Affairs U.S. Department of State - που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού
Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2018.
Στo πλαίσιo του δείπνου ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το «2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award» στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Χορηγός του δείπνου ήταν η EY.
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Capital Link: Βράβευση Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην οικονοµία

Capital Link: Βράβευση Μυτιληναίου για τη
συµβολή του στην οικονοµία
Επιχειρήσεις

Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2018, το «20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum», έκλεισε τις εργασίες
του µε επίσηµο δείπνο και Κεντρικό Οµιλητή τον κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and
Eurasian Affairs U.S. Department of State - που εκτελεί σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή Υφυπουργού
Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο,
Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2018.ΜυτιληναίοςCapital Link Greek Investor Forum
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Ευκ. Τσακαλώτος: Μπορούµε πιο δίκαιο Φορολογικό

«Θέλουµε µία ισορροπία
ανάµεσα στην προστασία
της λαϊκής κατοικίας,
χωρίς όµως να
προστατεύονται οι
στρατηγικοί
κακοπληρωτές. Η
ισορροπία αυτή είναι
δύσκολη και χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά».
«Αν
παρέμενα
υπουργός
Οικονομικών για τα επόμενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της
σταθερότητας, θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό
σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο»,
είπε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, μιλώντας σε
συνέντευξη Τύπου, μετά την ομιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για
την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέμα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την ομιλία του στο
φόρουμ, σημειώνοντας παράλληλα ότι η βασική αποστολή του
υπουργείου Οικονομικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το
πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούμε από το πρόγραμμα να αντιµετωπίσουµε
με ακόμη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής
οικονομίας, στα θέματα της ανάπτυξης, της δημόσιας υγείας και της
παιδείας.
Στο ερώτημα αν το νέο φορολογικό σύστημα θα περιλαμβάνει
μεγαλύτερη μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε
πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα μειώνεται κατά 1% ετησίως
για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόμουν περισσότερο όταν μιλούσα για τον προσωπικό μου
στόχο, τον φόρο εισοδήματος παρά τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όμως ο
αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις
ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι μια μάχη πολλές φορές
άνιση, γιατί οι μεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία
και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιμετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα
υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί,
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υποχρεώθηκε να επιβάλει στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί,
χρειάζεται σταδιακά, με τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται, να
µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιμετωπιστεί το
θέμα του επιδόματος θέρμανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσματος και
του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόμο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες
πολιτικές και σύντομα θα είναι έτοιμες οι ανακοινώσεις. «Θέλουμε μία
ισορροπία ανάμεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όμως
να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή
είναι δύσκολη και χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέμα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα
υπάρξουν εξελίξεις. Στην ομιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε
αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις αγορές
για το 2019 που θα περιλαμβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές
θα λάβει χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαμβάνεται και σχέδιο για
αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτημα για το πότε αναμένει την έλευση των θεσμών στην
Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων με επενδυτές στο πλαίσιο
του συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν με ρωτούν πλέον για τα πράγματα που γράφουν οι εφημερίδες.
Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η σχέση μας με τους Ευρωπαίους πάει
καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες ανησυχίες
για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η
κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τομέας. Το ότι έχουν µεγάλο
ενδιαφέρον το αντιλαμβάνομαι από το γεγονός ότι με ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονομικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως
δεν διαπίστωσε από τους επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να
τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καμία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόμη και πως
το χρηματιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει με το ότι η
αγορά είναι μικρή και 1-2 παίκτες μπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί
που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους
στόχους, μειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης
μας ρωτούν για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα κόκκινα δάνεια και τι
στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο
πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταμείο» έχει ένα σχέδιο
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πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταμείο» έχει ένα σχέδιο
αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του Δημοσίου όπου δεν
είναι
υποχρεωμένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά μπορεί να
προχωρήσει με άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό
του ελληνικού δημοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους
πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την
επένδυση του Ελληνικού ότι σύντομα θα βγει η προκήρυξη, αφού το
τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε με τον χαρακτηρισμό παροχολογία
που αποδίδεται στα κοινωνικά αντίμετρα που έχει εξαγγέλλει η
Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν
διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν με τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι
κάτι και να μην το κάνεις; Να υπόσχεσαι με δανεικά; Να δημιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούμε σε τομείς κοινωνικούς το περιθώριο
που έχουμε δημιουργήσει στον προϋπολογισμό. Σε τομείς κοινωνικούς,
όπου η Ελλάδα έχει χαμηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων
ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τομέα των δημοσιονομικών δεν πρόκειται να υπάρξουν
εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασμα (over
performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας τους,
σημειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονομία. Όμως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως
όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή: avgi.gr
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων
AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb,
προκύπτει ότι από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε
εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000
καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην
εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
Πηγή: Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε… κλήρο το 2019 |
iefimerida.gr
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"Καµπανάκι" από Κοµισιόν για τέσσερις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις [Καθηµερινή]
Κόκκινα δάνεια και νόµος Κατσέλη, κατώτατος µισθός, ιδιωτικοποιήσεις και µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης είναι τα 4 σηµεία των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χτύπησε χθες προειδοποιητικό "καµπανάκι", δηλώνοντας διά στόµατος Ντέκλαν Κοστέλο ότι σ' αυτά θα
επικεντρώσει την προσοχή της τους προσεχείς 6 µήνες. Ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην
Αθήνα Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, τόνισε ότι η
αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού πρέπει να είναι µετριοπαθής και επέστησε την προσοχή της
κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα σχέδιά της για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ώστε να µην αποβούν
εις βάρος των στόχων µείωσης των κόκκινων δανείων. Ο κ. Κοστέλο ξεκαθάρισε ότι µόνο υπό την
προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της χώρας θα εκταµιευθεί η δόση για την ελάφρυνση του
χρέους, ύψους 700 εκατ. ευρώ, το 2019 (SMPs και ANFAs). Ανησυχία εξέφρασε...
Καθηµερινή ·
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Τρα: Μεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ η «φτωχή» επικοινωνία των προγραµµάτων
του στον ελληνικό λαό
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα
πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του
µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της
Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα»,
είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν
σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.

Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η
αρχή εργάζεται σε πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα
περισσότερο αποτελεσµατικό και λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις
που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται
κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας
και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν
για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το
πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως
µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές
δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό
του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους
δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη
µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο
του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα
προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες
συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό
σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις
δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει. «Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον
αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν
χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε
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χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε
επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

http://kastrosintikis.blogspot.gr/
Publication date: 11/12/2018 22:08
Alexa ranking (Greece): 0
http://kastrosintikis.blogspot.com/2018/12/airbnb.html

Μεγάλη αύξηση φορολογικών εσόδων από τα ακίνητα Airbnb
Αύξηση κατά 160% των εσόδων από τις βραχυχρόνιες
µισθώσεις ακινήτων Airbnb µέχρι και τον φετινό Νοέµβριο
ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου του Capital Link στη
Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Ο ίδιος σηµείωσε ότι τα έσοδα διαµορφώθηκαν στα 176
εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017.
Τα σχετικά ακίνητα που έχουν ενταχθεί στα µητρώα της ΑΑΔΕ ανέρχονται σε 49.000.
Κατά τα άλλα σηµείωσε ότι η ΑΑΔΕ θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη
ληξιπρόθεσµων οφειλών.
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Ευ. Μυτιληναίος: Η Ελλάδα πρέπει να ανακαλύψει ξανά το ρόλο της

Να ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και
την ευηµερία που της αξίζει κάλεσε την Ελλάδα ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, στην οµιλία που παρέθεσε, στο
20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link, όπου του απονεµήθηκε βραβείο για την συµβολή του στην
οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του, ο κ. Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό, η Ελλάδα δεν είναι
πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε, ωστόσο, πως πριν
φτάσουµε στην Ελλάδα πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε το ευρωπαϊκό και
το παγκόσµιο περιβάλλον.
Παράλληλα, για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει
ταχύτατα η Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να
δηµιουργήστε ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες
και µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή
πολιτική και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Πιο αναλυτικά, ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και
άλλων µεγάλων χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.

http://viotiaplus.gr/
Publication date: 11/12/2018 21:51
Alexa ranking (Greece): 31517
http://viotiaplus.gr/archives/23905

γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Σηµειώνεται πως ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος,
τιµήθηκε µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρουm ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Πηγή: https://www.liberal.gr
Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μεταρρυθµίσεις ζητούν οι δανειστές
Της Δήµητρας Καδδά
Τη διασφάλιση του ποσού για τη διανομή επιδόματος θέρμανσης φέτος, αλλά και την πρόθεση για μείωση
της φορολογίας εισοδήματος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασμού της
κυβέρνησης ανακοίνωσε από τη Νέα Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Προανήγγειλε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ανακοινώσει σύντομα το πλαίσιο προστασίας της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασμούς που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη και θα είναι έτσι δομημένο ώστε να
μην προστατεύει τους κακοπληρωτές. Στο άμεσο μέλλον -ανέφερε- θα γίνει και η εξαγορά μέρους των
δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ.
Οι δηλώσεις του ΥΠΟΙΚ που έγιναν στο περιθώριο του συνεδρίου για την Ελλάδα, ήρθαν πάντως λίγη ώρα
µετά από τις αυστηρές προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι
µεταρρυθµίσεις που έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις
οποίες θέλει να επιστρέψει, τη βούλησή της να μείνει σταθερή στις δεσμεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο μάλιστα
παρουσίασε τέσσερις άξονες μεταρρυθμίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και τη δεύτερη
έκθεση αξιολόγησης των θεσμών: τα 16 προαπαιτούμενα, τις τράπεζες, τις ιδιωτικοποιήσεις και τον
κατώτατο µισθό.
Μίλησε μάλιστα αναλυτικά για το νόμο Κατσέλη και για το ελληνικό σχέδιο αντιμετώπισης των NPEs,
κάνονας λόγο για αρχικά θετική στάση της Κοµισιόν.
Για το νόμο Κατσέλη ζήτησε προσεκτικό σχεδιασμό, ενώ για το σχέδιο των μη εξυπηρετούμενων
δανείων ανέφερε ότι μπορεί να υπάρχουν προβλήματα συμβατότητας με το δίκαιο της ΕΕτα
οποία, όταν υπάρξει ελληνική πρόταση την οποία αναµένει, θα φανεί πώς θα αντιµετωπισθούν.
Δηλώσεις ΥΠΟΙΚ
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ ήταν ο κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο της Capital Link. Κατά την ομιλία του επισήμανε
ότι "μεταρρυθμίσεις χωρίς κοινωνική συνοχή οδηγούν στην άνοδο του εθνικισμού", προσθέτοντας όμως
και ότι "η κοινωνική συνοχή χωρίς μεταρρυθμίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη". Αναφέρθηκε σε
"συναρπαστικούς καιρούς" για την Ελλάδα και σε µεγάλη πρόοδο στο θέµα των NPLs.
Επισήμανε ότι "βασική αποστολή μου ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα προηγούμενα τρία χρόνια, όταν βγούμε από το
πρόγραμμα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις" τηςοικονοµίας. "Τα επόμενα 3-4
χρόνια αν ήμουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον έναν στόχο: ένα καινούριο φορολογικό σύστημα
πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο", ανέφερε. Διευκρίνισε ότι ο Πρωθυπουργός
έχει ήδη προαναγγείλει τη μείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις και πρόσθεσε ότι ενδιαφέρεται πιο πολύ
για τον φόρο εισοδήµατος.
"Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση ότι καθώς η χώρα αναγκάστηκε να κάνει μία τόσο μεγάλη δημοσιονομική
προσαρμογή, οι φόροι που μπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι' αυτό και πρέπει σιγά σιγά, με τον
δημοσιονομικό χώρο που υπάρχει, το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί", είπε. Επιπλέον, ήταν καταφατικός σε
σχετικά ερωτήµατα που του τέθηκαν και για παρεµβάσεις στον ΦΠΑ.
Επισήμανε ακόμη ότι "ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει, όπως
και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι μία μάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα και
πολλούς λογιστές για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθμιστική πρωτοβουλία μίας
κυβέρνησης".
Απάντησε επίσης ότι θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το
2018. "Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος από το υπερπλεόνασμα και από το αποθεματικό αν χρειαστεί, εκεί
δεν ανησυχώ", είπε.
Για το νόμο Κατσέλη ανέφερε ότι "επεξεργαζόμαστε διάφορες πολιτικές και θα είμαστε έτοιμοι να τον
ανακοινώσουμε". "Θέλουμε μία ισορροπία ανάμεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία, χωρίς
να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόμη
δουλειά", εξήγησε.
Αναφορικά με την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ είπε ότι "είναι μέσα στο πρόγραμμά μας". Θα
γίνει "αρκετά σύντομα νομίζω", ανέφερε. Εξήγησε ότι θα υπάρχει σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη
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γίνει "αρκετά σύντομα νομίζω", ανέφερε. Εξήγησε ότι θα υπάρχει σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη
αποπληρωµή ακριβών δανείων γενικότερα, ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ.
Για την επένδυση στο Ελληνικό είπε ότι προχωρά και πως το τελευταίο εμπόδιο ήταν η άδεια για το
Καζίνο. "Τα τελευταία νομοθετικά εμπόδια έχουν τελειώσει, μέσα στον μήνα περιμένω να έχει βγει η
προκήρυξη", σηµείωσε.
Σε ερώτηση για το έλλειμμα σε πεντάστερα ξενοδοχεία, είπε ότι "η προσωπική μου άποψη είμαι η ομορφιά
της Ελλάδας είναι για πιο μικρές εγκαταστάσεις. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να γίνουν και
µεγάλα".
Συστάσεις Κοστέλο σε τέσσερις άξονες
Ο Εκπρόσωπος της Κομισιόν αναφέρθηκε πολλές φορές στην ανάγκη για διαρκή υλοποίηση των
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Μίλησε για γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, "αλλά
θα µπορούσαν να ήταν καλύτερα" αναφερόµενος στην πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εκτίμησε ότι είναι διασφαλισμένος ο δημοσιονομικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγματικά
εντυπωσιακό. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να επιτύχει αυτόν τον στόχο όταν ξεκίνησε από
πολύ χαµηλή βάση από ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα.
Ο κ. Κοστέλο κατέγραψε τις τέσσερις βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή τους επόµενους µήνες:
1. Η πρώτη δράση αφορά τις 16 μεταρρυθμίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους.
Αφορούν στο δημόσιο τομέα, στο επιχειρηματικό περιβάλλον, στη στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναμόρφωση
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας κλπ. "Βλέπουμε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ
σημαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως τον Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουμε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας", είπε. Ανέφερε ότι η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των
παρεμβάσεων στο χρέος. Αλλά "πέρα από τα χρήματα, θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήμα για τις
αγορές και τους επενδυτές, ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων".
2. Η δεύτερη δράση αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, την αναθεώρηση του κατώτατου μισθού,
κάτι που αναμένεται πιθανότατα τον Φεβρουάριο, τόνισε. "Είναι μία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης
και της συστήνουμε να προχωρήσει με προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να μην
διακυβεύσει την πρόοδο που έχει γίνει", ανέφερε ο κ. Κοστέλο.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά το τραπεζικό σύστημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος.
Βλέπουμε μείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς αλλά θέλουμε να δούμε
δύο ακόμα πράγματα τους επόμενους μήνες
, εξήγησε. Κατέστησε σαφές ότι το ένα είναι η
προστασία πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, καθώς το πλαίσιο του Νόμου Κατσέλη λήγει στο
τέλος του χρόνου. Από την πλευρά της Επιτροπής "είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε ένα είδος προστασίας
αρκεί να είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων".
Ανέφερε ότι "ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και μία απόδειξη της υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η
κυβέρνηση". Το δεύτερο πεδίο στο τραπεζικό σύστημα όπως είπε "είναι μία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα". Εξήγησε ότι υπάρχουν θέματα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφορικά με το νομικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά με την παροχή εγγυήσεων για την
μαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο), αλλά είναι σημαντικό για την κυβέρνηση
να προχωρήσει και "να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο".
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει
κάποιες από τις βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης, είπε ο κ.
Κοστέλο.
Decklan Costello
ΔΝΤ
Ελλάδα
Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

http://usa.greekreporter.com/
Publication date: 11/12/2018 21:28
Alexa ranking (Greece): 3313
https://usa.greekreporter.com/2018/12/11/evangelos-mytilineos-receives-2018-hell...

Evangelos Mytilineos Receives 2018 Hellenic Capital Link Leadership Award
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Οι αµερικανοί θεωρούν µη επενδύσιµες τις ελληνικές τράπεζες έως το α΄
6µηνο 2019 – Πιθανό ενδιαφέρον για 5ετές µε 3,30% από 4,625%
Βλέπουν εκλογές τον Οκτώβριο του 2019 και όχι τον Μάιο ή Μάρτιο του 2019 στην Ελλάδα.
Το ελληνικό χρηµατιστήριο και οι τραπεζικές µετοχές θα παραµείνουν µη επενδύσιµες για το
ορατό µέλλον είναι το ξεκάθαρο µήνυµα των αµερικανών επενδυτών που βρέθηκαν στο
συνέδριο του capital link στις ΗΠΑ.
Τα βασικά στοιχεία που εξήχθησαν ως συµπέρασµα είναι πέντε
1)Υπάρχει εκτίµηση που υποστηρίζεται από όλο και περισσότερους επενδυτές ότι στο α΄
4µηνο του 2019 θα σηµειωθούν χρηµατιστηριακές ακρότητες και ίσως βίαιες διορθώσεις στις
αγορές
2)Η Ελλάδα µε όρους χρηµατιστηρίου έχει τεθεί εκτός του µικροσκοπίου των αµερικανών
επενδυτών.
Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τους αµερικανούς για το ελληνικό χρηµατιστήριο.
3)Για τις ελληνικές τράπεζες το µόνο ενδιαφέρον σχετίζεται µε την διαχείριση των NPEs,
µετοχικά οι τράπεζες θα παραµείνουν µη επενδύσιµες για το α΄ 6µηνο του 2019 είναι
εκτίµηση των περισσότερων ξένων.
4)Βλέπουν εκλογές τον Οκτώβριο του 2019 και όχι τον Μάιο ή Μάρτιο του 2019 στην Ελλάδα.
5) Η έκδοση 5ετούς οµόλογου από το ελληνικό δηµόσιο προσδιορίζεται τον Φεβρουάριο ή
Μάρτιο 2019 υπό τον όρο ότι δεν θα αυξηθούν τα spreads.
Υπάρχει εκτίµηση ότι µπορεί να αυξηθούν τα spreads σε όλη την καµπύλη αποδόσεων λόγω
αναταραχών και παύσης του QE της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ.
Στο 3,30% από 4,625% θα µπορούσε να εκδοθεί ελληνικό 5ετές οµόλογο
Το 5ετές οµόλογο είχε εκδοθεί στο 4,625% και θα µπορούσε να εκδοθεί στο 3,30% µε βάση τωρινές
παραδοχές.
Με βάση την τωρινή συγκυρία το ελληνικό δηµόσιο θα µπορούσε να εκδώσει 5ετές οµόλογο µε βασικό
στόχο να µειώσει αισθητά το επιτόκιο που πληρώνει στο 4,625%.
Η πιθανότητα πάντως τα επιτόκια να υποχωρήσουν περαιτέρω είναι σηµαντικά εάν υπάρξει κάποιας
µορφής εκτόνωση στην ένταση Ιταλίας και Βρυξελλών.
Το ελληνικό δηµόσιο έχει 5 κίνητρα για να βγει ξανά στις αγορές.
1)Για λόγους πολιτικών εντυπώσεων.
2)Για να αποπληρώσει µέρος των ακριβών δανείων του ΔΝΤ που φέρουν επιτόκιο 3,5% µε 3,75%.
Τα υφιστάµενα δάνεια του ΔΝΤ έχουν υποχωρήσει περίπου στα 9,8 µε 10 δισεκ. ευρώ.
3)Να επαναγοράσει το ήδη υπάρχον οµόλογο λήξης 2022 το οποίο φέρει επιτόκιο 4,625%.
4)Να συγκεντρώσει ρευστότητα για να πραγµατοποιήσει νέα επαναγορά των οµολόγων που έχουν
αποµείνει από το PSI+ και τα οποία δεν ανταλλάγησαν στην προ καιρού διαδικασία επαναγοράς
οµολόγων.
5)Οι υποχρεώσεις για την κάλυψη οµολόγων το 2019 ανέρχονται σε 8,778 δισ. ευρώ και σε δάνεια 1,983 δισ.
προς το ΔΝΤ, 324 εκατ. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 472,2 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΤ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι, χωρίς έξοδο στις αγορές, θα ξοδευτούν έως 11,1 δισ. ευρώ από το
«µαξιλάρι» διαθεσίµων µε αποτέλεσµα αυτό να συρρικνωθεί στα 15,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019. Εάν το
Δηµόσιο καταφέρει να αντλήσει ένα ποσόν κοντά στα 4 -5 δισ. ευρώ από νέες οµολογιακές εκδόσεις τότε
οι απώλειες στο µαξιλάρι θα είναι πολύ µικρότερες.
Το θέµα πάντως είναι να µην καταλάβουν οι αγορές ότι η χώρα δεν µπορεί να δανειστεί και για το λόγο
αυτό αναγκάζεται να παίρνει συνέχεια λεφτά από το µαξιλάρι.
Μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ότι χειρότερο για την πορεία της χώρας.
Την ίδια στιγµή στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θέτουν ως άµεση προτεραιότητα
την επαναγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ.
Πρόκειται για ένα ποσόν που φτάνει τα 5 δισ. ευρώ επί συνόλου 9,8 δισ. ευρώ που είναι οι υποχρεώσεις
της χώρας προς τον διεθνή οργανισµό.
Για τα δάνεια των 5 δισ. η χώρα πληρώνει επιτόκιο 4,9% στο ΔΝΤ. Και αυτό γιατί το Ταµείο υιοθετεί
κλιµακωτό επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε την έκθεση που έχει η χώρα στα δάνειά του. Η
ελληνική πλευρά θέλει να απαλλαγεί από το µεγάλο αυτό βάρος της εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους
και ταυτόχρονα να µειώσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
www.bankingnews.gr
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Η υπ. Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital
Link στη Ν. Υόρκη

Η υπ. Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική
οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο Capital Link στη
Ν. Υόρκη
Δηµοσίευση: 11.12.2018, 21:05
Τελευταία Ενηµέρωση: 11.12.2018, 21:08
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, από
το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum.
Η υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη,
προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργος
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στη φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και Έλληνες
αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της επιχειρηµατικής
κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους
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επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και
η προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.

Η υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, MatthewPalmer.
Newsroom Cyclades Voice
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Στις δηµοπρασίες οι πωλητές έκαναν το πτωτικό 6x6 στο Χρηµατιστήριο
capital.gr
© Παρέχεται από: Capital.gr
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Στις δηµοπρασίες υπέκυψε τελικά το χρηµατιστήριο Αθηνών στους πωλητές, οι οποίοι, καθ' όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης είχαν κηρύξει ανακωχή, αλλά στο τέλος δεν επέτρεψαν να δοθεί τέλος στο ήδη
πλέον εξαήµερο πτωτικό σερί.
© Capital.gr ...
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε µε απώλειες 0,37% στις 635,84 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,84 µονάδων (-0,37%) και 642,37 µον. (-0,65%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ
και ο όγκος ανήλθε στα 14,4 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 20,5 εκατ.
τεµάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 0,41%, στις 1.663,18 µονάδες, ενώ στο +0,66%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.017,11 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση
0,44% στις 463,35 µονάδες.
Μετά από πέντε ηµέρες απωλειών, ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τους αγοραστές και
να κινηθεί πιο αποφασιστικά υψηλότερα. Ο τζίρος του σήµερα αναιµικός, καθώς, εάν εξαιρεθεί το µεγάλο
πακέτο της Grivalia, η οποία στην τιµή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεµάχια, παρέµεινε σε επίπεδα…
ηµιαργίας!
Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά παραδέχτηκε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος µίλησε στο συνέδριο της Capital Link, ουσιαστικά η βασικότερη αιτία που το ελληνικό
Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα αδύναµη πορεία, µε την
κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχουν
"γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει – πλην µερικών... διαλειµµάτων – αποτελεί απόδειξη
του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης επιβεβαιώθηκε και αυτό που επισηµαίνεται εδώ και αρκετούς µήνες. Ότι τα
ζητήµατα που απασχολούν τους επενδυτές είναι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το
timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα. Για το ζήτηµα των τραπεζών, πλέον η αγορά βρίσκεται σε
διαδικασία αποτίµησης των σχεδίων που αποκαλύφθηκαν.
Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρµογή του σχεδίου επιθετικής µείωσης των NPEs, η Alpha
Bank σηµείωσε πως εξετάζει το ενδεχόµενο να αναπαραγάγει το µοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης της
Eurobank, προκειµένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σηµείωσε ότι θα χρειαστεί
να εκδώσει οµόλογα Tier-2, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G), ενώ η
Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και "επιπλέον εργαλεία" το 2020.
Έτσι, η αγορά λοιπόν έδειξε περισσότερο αναµονή, µε µικρές και επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς να
αναλαµβάνει ρίσκο και να αναλώνει κεφάλαια που µπορεί να της χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω. Διότι όπως
αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές, η λήξη της χρονιάς µπορεί να δηµιουργήσει την ανάγκη στήριξης της
αγοράς, σε περίπτωση που οι short επιχειρήσουν τις τελευταίες κινήσεις της χρονιάς.
Έτσι, εκτός της σηµερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισµένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγµα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχηµα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Στο ταµπλό τώρα, το -2,26% της Motor Oil, το -2,24% του ΟΠΑΠ και το -2,21% της ΓΕΚ Τέρνα άσκησαν
πιέσεις στον γενικό δείκτη, ενώ απώλειες που έφτασαν το 1,60% σηµείωσε η Alpha Bank και το 1,02% ο
Μυτιληναίος. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Σαράντης, Ελληνικά Πετρέλαια, Τέρνα Ενεργειακή, Jumbo
και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, η Πειραιώς σηµείωσε κέρδη 2,94%, µε την ΕΧΑΕ να κλείνει στο +1,52%. Ήπια ανοδικά
έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Εθνική, Grivalia, Coca Cola, Λάµδα, Φουρλής, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και Eurobank. Χωρίς
µεταβολή οι Aegean, ΟΛΠ και ΕΥΔΑΠ.
Διαβάστε ακόµα:
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Ενίσχυση 300 µονάδων στα futures του Dow Jones
Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Επιτάχυνση της µείωσης των NPLs στο δ' τρίµηνο
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«Καµπανάκι» από Κοµισιόν για τέσσερις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις

«Καµπανάκι» από Κοµισιόν για τέσσερις µεταµνηµονιακές
δεσµεύσεις
Κόκκινα δάνεια και νόµος Κατσέλη, κατώτατος µισθός, ιδιωτικοποιήσεις και µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης είναι τα 4 σηµεία των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χτύπησε χθες προειδοποιητικό «καµπανάκι», δηλώνοντας διά στόµατος Ντέκλαν Κοστέλο ότι σ’ αυτά θα
επικεντρώσει την προσοχή της τους προσεχείς 6 µήνες.
Ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Αθήνα Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, τόνισε ότι η αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού πρέπει να είναι
µετριοπαθής και επέστησε την προσοχή της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα σχέδιά της για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, ώστε να µην αποβούν εις βάρος των στόχων µείωσης των κόκκινων δανείων.
Ο κ. Κοστέλο ξεκαθάρισε ότι µόνο υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της χώρας θα
εκταµιευθεί η δόση για την ελάφρυνση του χρέους, ύψους 700 εκατ. ευρώ, το 2019 (SMPs και ANFAs).
Ανησυχία εξέφρασε, εξάλλου, ο Μποµπ Τράα, πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αθήνα και νυν
ανεξάρτητος οικονοµολόγος, καθώς –όπως είπε– το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο. Τόσο η
Δεξιά όσο και η Αριστερά,υποστήριξε, υπόσχονται φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που
η Ελλάδα δεν διαθέτει. Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα απλώς αντιδρά σε γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το
µέλλον της.
Για τις κατευθύνσεις της πολιτικής δανεισµού µίλησε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ
Δηµήτρης Τσάκωνας, λέγοντας ότι αυτές είναι η διαφάνεια, η δηµιουργία καµπύλης αποδόσεων, η µείωση
του σπρεντ σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά των συγκρίσιµων χωρών και η διατήρηση διαλόγου µε τους
επενδυτές. «Πρέπει να αποκτήσουµε πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου», είπε, «αλλά σταδιακά. Δεν
είµαστε εκδότης ΒΒΒ, δεν θα πληρώσουµε υψηλές αποδόσεις.Οι ελληνικοί κρατικοί τίτλοι είδαν τα
χειρότερα καθώς το QE τελειώνει».
Μήνυµα Τσίπρα
Μήνυµα στο συνέδριο απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να
εµπιστευθούν την προοπτική της Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, είναι «ένας υποσχόµενος και πάνω από όλα
ασφαλής επενδυτικός προορισµός».
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της χώρας ξεπερνά το 2%, πως υπάρχουν πρωτογενή
πλεονάσµατα για 4 συνεχή χρόνια, ότι έχουν εφαρµοστεί βαθιές µεταρρυθµίσεις και πως η χώρα έχει
πλέον ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα περιβάλλον και µια
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
Αναφέρθηκε, επίσης, και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ.
49.000 δηλώνουν τα ακίνητα «Airbnb»
Τις 49.000 έφθασαν οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει στην εφορία ότι εκµισθώνουν τα ακίνητά τους σε
πλατφόρµες τύπου Airbnb. Αυτό ανέφερε, µεταξύ άλλων, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα έσοδα που
δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των ακινήτων άγγιξαν στα 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160%
περισσότερα από τα περυσινά των 68 εκατ. Σε σηµαντικό βαθµό αυτό εξηγείται καθώς το 2018 χιλιάδες
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να µισθώσουν τα ακίνητα τους, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που απέφευγαν µέχρι
σήµερα να τα δηλώσουν στην εφορία. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των
ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019 τονίζοντας ότι «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» και συµπληρώνοντας
ότι, πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους, θα αξιοποιηθούν οι κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑεισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων.
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«Καµπανάκι» από Κοµισιόν για τέσσερις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις

Ο Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link, τόνισε ότι η Ε.Ε. θα επικεντρωθεί σε κόκκινα
δάνεια και νόµο Κατσέλη, κατώτατο µισθό, ιδιωτικοποιήσεις και µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης.

Κόκκινα δάνεια και νόµος Κατσέλη, κατώτατος µισθός, ιδιωτικοποιήσεις και µεταρρύθµιση της δηµόσιας
διοίκησης είναι τα 4 σηµεία των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων για τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χτύπησε χθες προειδοποιητικό «καµπανάκι», δηλώνοντας διά στόµατος Ντέκλαν Κοστέλο ότι σ’ αυτά θα
επικεντρώσει την προσοχή της τους προσεχείς 6 µήνες.
Ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Αθήνα Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στη Νέα Υόρκη στο
επενδυτικό συνέδριο του Capital Link, τόνισε ότι η αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού πρέπει να είναι
µετριοπαθής και επέστησε την προσοχή της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τα σχέδιά της για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, ώστε να µην αποβούν εις βάρος των στόχων µείωσης των κόκκινων δανείων.
Ο κ. Κοστέλο ξεκαθάρισε ότι µόνο υπό την προϋπόθεση της εκπλήρωσης των δεσµεύσεων της χώρας θα
εκταµιευθεί η δόση για την ελάφρυνση του χρέους, ύψους 700 εκατ. ευρώ, το 2019 (SMPs και ANFAs).
Ανησυχία εξέφρασε, εξάλλου, ο Μποµπ Τράα, πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Αθήνα και νυν
ανεξάρτητος οικονοµολόγος, καθώς –όπως είπε– το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο. Τόσο η
Δεξιά όσο και η Αριστερά,υποστήριξε, υπόσχονται φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που
η Ελλάδα δεν διαθέτει. Ως αποτέλεσµα, η Ελλάδα απλώς αντιδρά σε γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το
µέλλον της.
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Για τις κατευθύνσεις της πολιτικής δανεισµού µίλησε ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ
Δηµήτρης Τσάκωνας, λέγοντας ότι αυτές είναι η διαφάνεια, η δηµιουργία καµπύλης αποδόσεων, η µείωση
του σπρεντ σε επίπεδα αντίστοιχα µε αυτά των συγκρίσιµων χωρών και η διατήρηση διαλόγου µε τους
επενδυτές. «Πρέπει να αποκτήσουµε πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου», είπε, «αλλά σταδιακά. Δεν
είµαστε εκδότης ΒΒΒ, δεν θα πληρώσουµε υψηλές αποδόσεις.Οι ελληνικοί κρατικοί τίτλοι είδαν τα
χειρότερα καθώς το QE τελειώνει».
Μήνυµα Τσίπρα
Μήνυµα στο συνέδριο απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τους επενδυτές να
εµπιστευθούν την προοπτική της Ελλάδας, η οποία, όπως είπε, είναι «ένας υποσχόµενος και πάνω από όλα
ασφαλής επενδυτικός προορισµός».
Ο κ. Τσίπρας είπε ότι ο ρυθµός ανάπτυξης της χώρας ξεπερνά το 2%, πως υπάρχουν πρωτογενή
πλεονάσµατα για 4 συνεχή χρόνια, ότι έχουν εφαρµοστεί βαθιές µεταρρυθµίσεις και πως η χώρα έχει
πλέον ένα σύγχρονο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα περιβάλλον και µια
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
Αναφέρθηκε, επίσης, και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ.
49.000 δηλώνουν τα ακίνητα «Airbnb»
Τις 49.000 έφθασαν οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει στην εφορία ότι εκµισθώνουν τα ακίνητά τους σε
πλατφόρµες τύπου Airbnb. Αυτό ανέφερε, µεταξύ άλλων, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα έσοδα που
δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των ακινήτων άγγιξαν στα 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160%
περισσότερα από τα περυσινά των 68 εκατ. Σε σηµαντικό βαθµό αυτό εξηγείται καθώς το 2018 χιλιάδες
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να µισθώσουν τα ακίνητα τους, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που απέφευγαν µέχρι
σήµερα να τα δηλώσουν στην εφορία. Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των
ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019 τονίζοντας ότι «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» και συµπληρώνοντας
ότι, πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους, θα αξιοποιηθούν οι κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑεισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων.
kathimerini.gr
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Ποιος µίλησε για τη µη περικοπή της συνωµοσιολογίας
Στο επίκεντρο των δελτίων ειδήσεων βρέθηκαν η αντιπαράθεση Τσίπρα-Μητσοτάκη στη Βουλή και η
άποψη ότι ο πρωθυπουργός αντάλλαξε την ακύρωση της µείωσης των συντάξεων µε το Μακεδονικό,
χωρίς ρεπορτάζ για τα θετικά µέτρα που ψηφίζονταν, τα νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία στη Ρόδο και
ο ξυλοδαρµός ενός από τους κατηγορουµένους στη φυλακή, η απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να
παραχωρήσει τεµάχια γης που ανήκουν σε µέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας, οι εξελίξεις στη
Γαλλία και τη Βρετανία, ειδήσεις από το αστυνοµικό δελτίο...

«Αποκαθιστούµε τις αδικίες που γέννησε η λιτότητα. Επιστρέφουµε σταδιακά σε εκείνους που επλήγησαν
από την κρίση και τα µνηµόνια, αυτά που στερήθηκαν άδικα»: αυτό το µήνυµα έστειλε ο πρωθυπουργός
κατά την οµιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση για την κατάργηση των διατάξεων περί µείωσης των
συντάξεων - «Δεν είπαµε κανέναν µειοδότη όπως κάνετε εσείς σήµερα εδώ. Ντροπή σας να λέτε ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ πουλάει τη Μακεδονία», είπε στη δευτερολογία του απαντώντας στον πρόεδρο της ΝΔ.
(αναλυτικά)

Σε εξέλιξη στην Ολοµέλεια η συζήτηση του νοµοσχεδίου µε το οποίο ακυρώνονται οι διατάξεις που όριζαν
περικοπές στις συντάξεις από 1.1.2019. Η κυβερνητική πλειοψηφία στόχο έχει να προσδώσει στην αποψινή
ψηφοφορία µείζονα συµβολισµό για τη µετά το µνηµόνιο εποχή, σύµφωνα µε πηγές από την Κ.O. του
ΣΥΡΙΖΑ ενώ ανάλογο τόνο έδωσε στην παρέµβασή του και πρωθυπουργός ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση
αποκαθιστά τις αδικίες που γέννησε η σκληρή και πρωτόγνωρη λιτότητα - Την ακροδεξιά κι εθνικιστική
ατζέντα για το Μακεδονικό επέλεξε να υιοθετήσει ο Κυρ. Μητσοτάκης κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι
«έδωσε το όνοµα για να πάρει τις συντάξεις» - Σε υψηλούς τόνους η απάντηση του Αλ. Τσίπρα κατά τη
δευτερολογία του: «Ντροπή σας να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πουλάει τη Μακεδονία» (αναλυτικά)

Το πρόγραµµα επιδότησης µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα ηλικίας
έως 25 ετών είναι ψηφίδα στον γενικότερο σχεδιασµό για την ανάκτηση της εργασίας, ανέφερε η
υπουργός Εργασίαςν Έφη Αχτσιόγλουν παρουσιάζοντας στη Βουλή τη συγκεκριµένη τροπολογία.
(αναλυτικά)

«Το Πρόγραµµα "Βοήθεια στο Σπίτι", που για περισσότερο από µία δεκαετία προσφέρει πολύτιµες υπηρεσίες
σε ευάλωτους πολίτες σε όλη τη χώρα, γίνεται µόνιµος θεσµός του κοινωνικού κράτους. Λήγει το
απαράδεκτο καθεστώς εργασιακής οµηρίας για χιλιάδες συµβασιούχους και διασφαλίζεται η
χρηµατοδότησή του από πόρους του τακτικού κρατικού προϋπολογισµού» (αναλυτικά)

Το ΥΠΕΞ καλεί την Αλβανία να ανακαλέσει την απόφαση της να παραχωρήσει αυθαιρέτως τεµάχια γης που
ανήκουν σε µέλη της Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας (αναλυτικά)

Πρόστιµο ύψους 25.000 ευρώ επέβαλλε το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης στην εταιρεία ΣΚΑΪ
(αναλυτικά)

Διακοπή λειτουργίας για µια µέρα καθώς και πρόστιµο ύψους 30.000 ευρώ στο κανάλι, για τη µετάδοση
ρατσιστικού λόγου, προσβολή προσωπικότητας και χαµηλής ποιότητας προγράµµατος (αναλυτικά)
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29χρονος βγήκε από το αυτοκίνητό του και επιτέθηκε στον µετανάστη, ο οποίος του ζήτησε να µη
σταθµεύσει σε θέση ΑµεΑ στον χώρο στάθµευσης του σούπερ µάρκετ στο οποίο εργάζεται,
τραυµατίζοντάς τον σοβαρά µε µεταλλικό λοστό. Στη συνέχεια, εγκατέλειψε τον τραυµατία, που
περαστικοί µετέφεραν στο νοσοκοµείο, όπου θα χειρουργηθεί για την ανάταξη καταγµάτων (αναλυτικά)

Μέχρι στιγµής έχουν ανοίξει επτά φάκελοι (αναλυτικά)

Συνάντηση Παπαδηµούλη - Μοσκοβισί στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο (αναλυτικά)

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκαν χθες Δευτέρα 10/12, από την αρµόδια Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, οι
διαγωνισµοί για επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), οδηγώντας σε σηµαντική µείωση
τιµών. (αναλυτικά)

Κατατέθηκε τροπολογία (αναλυτικά)

Αφορούν το Πρόγραµµα ΑΚΣΙΑ, µε 2,8 εκατ. ευρώ σε Δήµους για την εξόφληση υποχρεώσεων, Εντάξεις
Πράξεων στο «ΦιλόΔηµος II», ύψους 660.000 ευρώ, για την αναβάθµιση παιδικών χαρών, και ενισχύσεις σε
διάφορους δήµους για έργα υποδοµών για αντιµετώπιση της λειψυδρίας και την αποκατάσταση ζηµιών
από την κακοκαιρία (αναλυτικά)

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΑΔΜΗΕ, στη γραµµή αφετηρίας για την προκήρυξη των διεθνών
διαγωνισµών για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής στις αρχές του 2019 βρίσκεται ο project
promoter του έργου «ΑΡΙΑΔΝΗ Interconnection», καθώς έχουν ωριµάσει οι συζητήσεις µε τους βασικούς
κατασκευαστές (υποθαλάσσια καλώδια, σταθµοί µετατροπής), οι οποίοι έχουν εκφράσει έντονο
ενδιαφέρον για συµµετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία (αναλυτικά)

Το πρόστιµο αφορά τις εκποµπές της Τατιάνας Στεφανίδου και του Μένιου Φουρθιώτη (αναλυτικά)

Το έργο, προϋπολογισµού 220.100 ευρώ, χρηµατοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής έως
το ποσό των 219.692,74 ευρώ (αναλυτικά)

Αφορά εκείνες που δήλωσαν συµµετοχή στο πρόγραµµα παροχής χρηµατικών βοηθηµάτων του
Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) (αναλυτικά)

Την καταβολή κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας (de minimis) ύψους 8,2 εκατ. ευρώ στους
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παραγωγούς καπνού ποικιλίας «Μπασµά» ανακοίνωσε σήµερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, Σταύρος Αραχωβίτης (αναλυτικά)

«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link (αναλυτικά)

Για τις νέες φορολογικές ελαφρύνσεις που σχεδιάζει να δώσει η ελληνική κυβέρνηση στους ανθρώπους
του πρωτογενούς τοµέα που συµµετέχουν σε συνεργατικά σχήµατα, αλλά και για τις πρωτοβουλίες που θα
αναλάβει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, ώστε η συµβολαιακή γεωργία να
αφορά σε µια ισότιµη σύµβαση για τα συµβαλλόµενα µέρη, µίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αρµόδιος υφυπουργός
(αναλυτικά)
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου από τον Πρέσβη της Ελλάδος στις ΗΠΑ
Στο πλαίσιο του 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ απένειµε το «2018 Hellenic Capital Link Leadership
Award» στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύµβουλο - ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Η παραπάνω βράβευση έγινε στο πλαίσιο του «20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο
έκλεισε τις εργασίες του µε επίσηµο δείπνο τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2018. Κεντρικός οµιλητής ήταν ο κ.
Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S. Department of State - που εκτελεί
σήµερα καθήκοντα Αναπληρωτή υφυπουργού Εξωτερικών, υπευθύνου για θέµατα Ευρωπαϊκών και
Ευρασιατικών Υποθέσεων, καλύπτοντας Κύπρο, Ελλάδα και Τουρκία από τον Αύγουστο του 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο προλόγισε ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
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Τι είπαν οι τραπεζίτες στα funds στη Νέα Υόρκη για τα κόκκινα δάνεια
Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα, βρέθηκαν
στο ραντάρ των επενδυτών κατά το ετήσιο συνέδριο της Capital Linkστη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος
µίλησε στο συνέδριο, «οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις
πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας», υπογραµµίζοντας ουσιαστικά
τη βασικότερη αιτία που το ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα
αδύναµη πορεία, µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών
τραπεζών να έχουν «γονατίσει», ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει – πλην µερικών… διαλειµµάτων –
αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Λίγες ηµέρες πριν το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες – σε
ηµερίδα που διοργάνωσε η Goldman Sachs στο Λονδίνο – αποκάλυψαν τα σχέδιά τους για το επόµενο
διάστηµα. Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρµογή του σχεδίου επιθετικής µείωσης των NPEs, η
Alpha Bank σηµείωσε πως εξετάζει το ενδεχόµενο να αναπαραγάγει το µοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης
της Eurobank, προκειµένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σηµείωσε ότι θα
χρειαστεί να εκδώσει οµόλογα Tier-2, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G),
ενώ η Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και «επιπλέον εργαλεία» το 2020.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο σύµφωνα µε δηλώσεις
τραπεζιτών στη Νέα Υόρκη είναι µία σηµαντική εξέλιξη για τον κλάδο, σύµφωνα µε την Goldman Sachs
είναι ακόµα σε πολύ πρώιµο στάδιο. Oρισµένες ελληνικές τράπεζες ανέφεραν ότι ο SSM εξέφρασε
επιφυλάξεις όσον αφορά το µέγεθος του SPV (40 δισ. ευρώ), ενώ η µεταφορά των αναβαλλόµενων
φορολογικών πιστώσεων µπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση.
Η διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και πως οι ελληνικές τράπεζες θα µπορέσουν να στηρίξουν την
οικονοµία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο των τραπεζιτών, όσο και των επενδυτών στη
Νέα Υόρκη αυτή την εβδοµάδα.
Όπως σηµείωσε ο Julien Petit, Διευθύνων Σύµβουλος της Goldman Sachs, σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου
της Capital Link µε θέµα τις ελληνικές τράπεζες, τα τελευταία 3 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει το τραπεζικό
σύστηµα. Ωστόσο, σήµερα διαπραγµατεύονται κατά ένα µικρό ποσοστό της αξίας µε την οποία ο κλάδος
ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2015. Όπως τόνισε, ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εκθέσεις τους σε NPEs,
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την
προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης.
Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Καραµούζης πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και
πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Eurobank, επεσήµανε πως οι συνθήκες ρευστότητας
βελτιώνονται συνεχώς, µε τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες να µετασχηµατίζουν γρήγορα τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά µοντέλα τους.
Η ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, τη δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως επεσήµανε πρέπει
συγχρόνως να διατηρήσει τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη
στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας σηµείωσε πως οι συστηµικές
τράπεζες προχωρούν στη µείωση των NPEs, διατηρώντας τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα
αποθέµατα ρευστότητας ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για εταιρική πίστωση η οποία µε τη σειρά της
θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΤΧΣ, Martin Czurda σηµείωσε πως οι σηµαντικές εξελίξεις στο
εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των NPLs τραπεζών, οι οποίες συνοδεύονται από βελτίωση των
οικονοµικών προοπτικών της χώρας, θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τις τράπεζες να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν την οικονοµική δραστηριότητα.
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων σύµβουλος της «ΕΥ Ελλάδος», σηµείωσε πως προτεραιότητα θα
πρέπει να είναι η επίτευξη συµφωνίας για ένα συνεκτικό και εφαρµόσιµο σχέδιο για την αντιµετώπιση του
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θέµατος των NPEs των ελληνικών τραπεζών, το οποίο θα έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΚΤ και του SSM.
Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει επίσης στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν
στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
Πηγή: capital.gr
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Φωταγωγείται η Αθήνα- Γ.Καµίνης: Εορτάζουµε τα Χριστούγεννα µε έµβληµα
τους αγγέλους- Mήνυµα αγάπης για όλο τον κόσµο

Φωταγωγείται η Αθήνα- Γ.Καµίνης:
Εορτάζουµε τα Χριστούγεννα µε έµβληµα
τους αγγέλους- Mήνυµα αγάπης για όλο τον
κόσµο
11/12/2018 - 18:03

19:42
Βρετανία: Κοινή επιστολή για πρόταση µοµφής υπογράφουν τέσσερις ηγέτες κοµµάτων της αντιπολίτευσης
19:39
Ένας Καναδός πρώην διπλωµάτης συνελήφθη στην Κίνα- Οργή στο Πεκίνο απο την κράτηση, στον Καναδά
της «κληρονόµου» του κολοσσού Huawei
19:37
Ν.Δ: Επιβολή 29 νέων φόρων επι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
19:31
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
19:22
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα Ολυµπιακός – Μίλαν την Πέµπτη για το Europa League
19:08
Καταδροµική επίθεση µε µολότωφ από 20 άτοµα στην Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων (ΜΑΤ) στην
Καισαριανή
19:06
Γ.Καµίνης: «Φέτος τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουµε µε έµβληµα τους αγγέλους στέλνοντας σε κάθε γωνιά
της Αθήνας το µήνυµα της αγάπης»
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19:05
Φωταγωγείται η Αθήνα- 230 εκδηλώσεις από τον Δ.Αθηναίων σε διάφορα σηµεία της πρωτεύουσας
18:48
Η ΝΔ καλεί το Ν. Παππά να απαντήσει στη Βουλή για τον Μ. Πετσίτη
18:40
Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου: «Ο Αρχιεπίσκοπος τάσσεται υπέρ της πάγιας νοµοθετικής
κατοχυρώσεως της µισθοδοσίας του Κλήρου και σε συνταγµατικό επίπεδο»
18:36
Ψήφισµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων να δηµοσιεύει τις
µελέτες ασφάλειας πριν επιτραπεί σε ένα προϊόν να κυκλοφορήσει στην αγορά
18:31
Στις ΗΠΑ ο Γ. Κάτρουγκαλος για την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ
18:28
Την αναβολή του Brexit «για να δοθεί χρόνος» ζητά ο πρώην πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ
18:23
Παρέµβαση του υπ.Εξωτερικών προς την Αλβανική κυβέρνηση για την αυθαίρετη παραχώρηση τεµαχίων
γης οµογενών για τουριστική αξιοποίηση
18:12
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: Κάθε διάλογος είναι καλός
18:05
Συνέδριο για τον Αλέξη Σολοµό από το ΕΚΠΑ και το Εθνικό Θέατρο
17:55
Η ΠΑΕ Ολυµπιακός ανακοίνωσε επίσηµα τη λύση της συνεργασίας της µε τον Γιάγια Τουρέ
17:49
Mε πτώση 0,37% έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 635,84 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:42
Το έργο «Έξι Μαθήµατα Χορού σε Έξι Εβδοµάδες» στις 21:00 στο θέατρο Ιλίσια-Εισιτήρια 15 ευρώ
17:37
Κ. Μπακογιάννης: Να αυξηθεί ο αριθµός των πεζοδροµίων που διαθέτουν λειτουργικές ράµπες
17:33
ΕΛΓΑ: Την Παρασκευή η αποπληρωµή των αποζηµιώσεων του 2017
17:25
Ανάβει απόψε στις 19:00 το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγµα
17:19
Στάση εργασίας στα τρόλεϊ την Τετάρτη από τις 12:00 έως τις 15:00
17:14
Στ. Αραχωβίτης: Έκτακτη κρατική ενίσχυση ύψους 8,2 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς καπνού
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17:08
Χιόνια στη Πάρνηθα και τσουχτερό κρύο στην Αθήνα
17:04
Ο Αλ Γκορ χαρακτηρίζει «προσβλητική» τη στάση των ΗΠΑ στην COP24
16:59
Αίγυπτος: Απαγορεύτηκαν οι πωλήσεις κίτρινων γιλέκων στην υπό το φόβο επεισοδίων
16:56
Σύντοµη και χωρίς δηλώσεις η συνάντηση Μέρκελ – Μέι
16:53
Δήµος Αθηναίων: Εκ νέου σε λειτουργία από σήµερα το απόγευµα έως το µεσηµέρι της Πέµπτης ο
θερµαινόµενος χώρος για τους αστέγους στην οδό Σοφοκλέους 66
16:47
Μοσκοβισί στο Γαλλικό Πρακτορείο: Η ΕΕ θα παρακολουθήσει µε προσοχή την επίδραση των µέτρων που
ανακοίνωσε ο Μακρόν στο έλλειµµα
16:44
Ρ. Σβίγκου στο twitter: «Fake news, ψέµµατα, ακροδεξιά συνωµοσιολογία και σήµερα στη βουλή από τον
αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης»
16:40
ΕΣΡ: Πρόστιµο 45.000 ευρώ στο Epsilon για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Π. Παντελίδη
16:36
ΕΣΡ: Πρόστιµο στον ΣΚΑΪ – Δεν επιτρέπεται η µετάδοση τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων από το ραδιόφωνο
16:31
Την υπόθεση κάλυψης από τα ΜΜΕ, της δολοφονίας της φοιτήτριας στη Ρόδο, εξετάζει το ΕΣΡ
16:29
Αλ. Τσίπρας (Τριτολογία): «Οταν µιλάτε για fake news να είστε προσεκτικός κ. Μητσοτάκη»
16:26
Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Επιτάχυνση της µείωσης των NPLs στο δ’ τρίµηνο
16:23
Aλ. Τσίπρας (Τριτολογία): «Τα χρέη στη ΔΕΠΑ δηµιουργήθηκαν επί δικών σας κυβερνήσεων»
16:19
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: «Κάθε διάλογος είναι καλός»
16:15
Time: Πρόσωπο της Χρονιάς ο Τζαµάλ Κασόγκι και οι «φύλακες» δηµοσιογράφοι
16:06
Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί από 1η Γενάρη
15:59
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Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Κυβερνάτε µε το παλιό και µε την Ακροδεξιά»
15:57
Τζ. Κόντε: «Πρέπει να ξεπεράσουµε µια µυωπική αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική»
15:55
Γαλλία: Πρόταση µοµφής καταθέτουν Αριστερά και Σοσιαλιστές για τη διαχείριση της κρίσης των
«κίτρινων γιλέκων»
15:49
Κ. Ζαχαριάδης στον Αθήνα 9.84: Πρόκειται για επικοινωνιακό αντιπερισπασµό της ΝΔ στην υπόθεση
Πετσίτη
15:46
Τραυµατισµός µέλους του πληρώµατος της πυραυλακάτου «Τρουπάκης»
15:44
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Σας είδα πάρα πολύ ανήσυχο για κάτι που ανέφερα για τη ΔΕΠΑ –
Απαντήσετε λίγο επί της ουσίας, αντί να µας διαβάζετε πρωτοσέλιδα»
15:39
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Το 3ο µνηµόνιο ήταν αχρείαστο. Και η ζηµιά στις τράπεζες
ολοκληρώθηκε µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015»
15:37
Π. Χρηστίδης: «Είµαστε υπέρ της ενότητας του ελληνικού λαού»
15:35
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Πράγµατι οι έλληνες θυµούνται πολύ καλά, όταν λέγετε ότι θα σκίσετε
τα µνηµόνια και θα τα καταργήσετε µε ένα νόµο»
15:33
Γαλλία: Ανοίγει και πάλι αύριο η Αψίδα του Θριάµβου που είχε υποστεί ζηµιές κατά την κινητοποίηση των
«κίτρινων γιλέκων»
15:29
Η πήλινη πλάκα από την Αρχαία Ολυµπία που διασώζει στίχους του Οµήρου µεταξύ των 10
σηµαντικότερων ευρηµάτων για το 2018, σύµφωνα µε το περιοδικό Archaeology
15:27
Άνοδος 0,36% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 640,52 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
15:25
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η ουσία είναι ότι αν υπάρχει µια συµφωνία η οποία µας προστατεύει πλήρως
από το ενδεχόµενο στο µέλλον να εγερθεί ζήτηµα, είναι η Συµφωνία των Πρεσπών»
15:24
Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση «σκούπα» στο ΑΠΘ – Χειροπέδες σε 40 άτοµα
15:20
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): Μετά τα fake news για τους συγγενείς έχετε αρχίσει τα fake news για
παιδικούς φίλους και συµµαθητές
15:18
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Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη και ήταν σαν να ακούω τον κ. Γεωργιάδη για το
Μακεδονικό»
15:15
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η θέση µας είναι σαφής: Η συµφωνία των Πρεσπών δεν αναγνωρίζει κανένα
έθνος και καµία εθνότητα»
15:12
ΔΝΤ: Σύννεφα µαζεύονται πάνω από την παγκόσµια οικονοµία
15:10
Χριστουγεννιάτικο open day το Σάββατο 15 Δεκεµβρίου στο πωλητήριο του Εθνικού Θέατρο στο Rex µε
προσφορές
15:08
ΚΟ ΑΝΕΛ: Σταθεροί στην διαφωνία τους µε τους συγκυβερνώντες για τη Συµφωνία των Πρεσπών –
Κοµµατική πειθαρχία ζήτησε ο Π. Καµµένος
15:04
Στ. Θεοδωράκης στο twitter: «Ο τραυµατισµός της φοιτήτριας στο ΑΠΘ από τοξικοµανή είναι άλλη µία
σταγόνα στο ποτήρι της ανοµίας στα πανεπιστήµια που συνεχώς ξεχειλίζει – Η παρανοµία πρέπει να
σταµατήσει, πριν µας καταπιεί εντελώς ο µιθριδατισµός»
14:59
Έκτακτη συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο: Επικριτές της Μέι υποστηρίζουν ότι η προθεσµία της 21ης
Ιανουαρίου θέτει σε κίνδυνο την έγκριση της συµφωνίας και αυξάνει τις πιθανότητες ενός σκληρού Brexit
14:57
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Ο ελληνικός λαός έχει µνήµη και κρίση – θυµάται ποιοί τον οδήγησαν στην
χρεοκοπία»
14:56
Βρετανία: Έληξε το περιστατικό στο κοινοβούλιο – Η αστυνοµία συνέλαβε έναν άνδρα για παραβίαση
προστατευόµενου χώρου
14:54
Έτοιµη να βρεθεί δίπλα στους άστεγους και άπορους πολίτες της Αθήνας η πρώτη Κινητή Μονάδα
Φροντίδας του δήµου Αθηναίων
14:51
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ο νόµος Κατρούγκαλου είναι ένας νόµος άδικος και θα τον καταργήσουµε όταν
έρθουµε στην κυβέρνηση»
14:49
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ανταλλάξατε το Σκοπιανό µε τις µειώσεις των συντάξεων – Είπατε ναι εκεί που όλοι
έλεγαν όχι»
14:46
Κυρ. Μητσοτάκης: «Το 2019 είναι έτος εκλογών – Ο ελληνικός λαός θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»
14:44
Κυρ. Μητσοτάκης: «Η πολιτική σας δεν ήταν υπέρ κάποιων και εναντίον άλλων, ήταν εναντίον όλων»
14:43
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος του δείκτη αµοιβών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας στο β’ τρίµηνο 2018
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14:41
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξηµένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Νοέµβριο
14:39
Φ. Γεννηµατά: «Ο νόµος Κατρούγκαλου καταρρέει – Δέσµη 11 µέτρων του ΚΙΝΑΛ για το δηµογραφικό»
14:36
Σε εξέλιξη η συνάντηση Μέι-Μέρκελ στο Βερολίνο
14:33
Financial Times: H συµφωνία της Μέι και η πρωθυπουργία της, κρέµονται τώρα από µια κλωστή
14:31
Κυρ. Μητσοτάκης: «Διαλαλείτε την µη περικοπή των συντάξεων που εσείς ψηφίσατε – Οι πολίτες ξέρουν
ότι τους κοροϊδέψατε»
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Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο κρασί

Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για
την κατάργηση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στο κρασί
11/12/2018 - 18:03

19:42
Βρετανία: Κοινή επιστολή για πρόταση µοµφής υπογράφουν τέσσερις ηγέτες κοµµάτων της αντιπολίτευσης
19:39
Ένας Καναδός πρώην διπλωµάτης συνελήφθη στην Κίνα- Οργή στο Πεκίνο απο την κράτηση, στον Καναδά
της «κληρονόµου» του κολοσσού Huawei
19:37
Ν.Δ: Επιβολή 29 νέων φόρων επι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
19:31
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
19:22
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα Ολυµπιακός – Μίλαν την Πέµπτη για το Europa League
19:08
Καταδροµική επίθεση µε µολότωφ από 20 άτοµα στην Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων (ΜΑΤ) στην
Καισαριανή
19:06
Γ.Καµίνης: «Φέτος τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουµε µε έµβληµα τους αγγέλους στέλνοντας σε κάθε γωνιά
της Αθήνας το µήνυµα της αγάπης»
19:05
Φωταγωγείται η Αθήνα- 230 εκδηλώσεις από τον Δ.Αθηναίων σε διάφορα σηµεία της πρωτεύουσας
18:48
Η ΝΔ καλεί το Ν. Παππά να απαντήσει στη Βουλή για τον Μ. Πετσίτη
18:40
Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου: «Ο Αρχιεπίσκοπος τάσσεται υπέρ της πάγιας νοµοθετικής
κατοχυρώσεως της µισθοδοσίας του Κλήρου και σε συνταγµατικό επίπεδο»
18:36
Ψήφισµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων να δηµοσιεύει τις
µελέτες ασφάλειας πριν επιτραπεί σε ένα προϊόν να κυκλοφορήσει στην αγορά
18:31
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Στις ΗΠΑ ο Γ. Κάτρουγκαλος για την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ
18:28
Την αναβολή του Brexit «για να δοθεί χρόνος» ζητά ο πρώην πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ
18:23
Παρέµβαση του υπ.Εξωτερικών προς την Αλβανική κυβέρνηση για την αυθαίρετη παραχώρηση τεµαχίων
γης οµογενών για τουριστική αξιοποίηση
18:12
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: Κάθε διάλογος είναι καλός
18:05
Συνέδριο για τον Αλέξη Σολοµό από το ΕΚΠΑ και το Εθνικό Θέατρο
17:55
Η ΠΑΕ Ολυµπιακός ανακοίνωσε επίσηµα τη λύση της συνεργασίας της µε τον Γιάγια Τουρέ
17:49
Mε πτώση 0,37% έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 635,84 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:42
Το έργο «Έξι Μαθήµατα Χορού σε Έξι Εβδοµάδες» στις 21:00 στο θέατρο Ιλίσια-Εισιτήρια 15 ευρώ
17:37
Κ. Μπακογιάννης: Να αυξηθεί ο αριθµός των πεζοδροµίων που διαθέτουν λειτουργικές ράµπες
17:33
ΕΛΓΑ: Την Παρασκευή η αποπληρωµή των αποζηµιώσεων του 2017
17:25
Ανάβει απόψε στις 19:00 το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγµα
17:19
Στάση εργασίας στα τρόλεϊ την Τετάρτη από τις 12:00 έως τις 15:00
17:14
Στ. Αραχωβίτης: Έκτακτη κρατική ενίσχυση ύψους 8,2 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς καπνού
17:08
Χιόνια στη Πάρνηθα και τσουχτερό κρύο στην Αθήνα
17:04
Ο Αλ Γκορ χαρακτηρίζει «προσβλητική» τη στάση των ΗΠΑ στην COP24
16:59
Αίγυπτος: Απαγορεύτηκαν οι πωλήσεις κίτρινων γιλέκων στην υπό το φόβο επεισοδίων
16:56
Σύντοµη και χωρίς δηλώσεις η συνάντηση Μέρκελ – Μέι
16:53
Δήµος Αθηναίων: Εκ νέου σε λειτουργία από σήµερα το απόγευµα έως το µεσηµέρι της Πέµπτης ο
θερµαινόµενος χώρος για τους αστέγους στην οδό Σοφοκλέους 66
16:47
Μοσκοβισί στο Γαλλικό Πρακτορείο: Η ΕΕ θα παρακολουθήσει µε προσοχή την επίδραση των µέτρων που
ανακοίνωσε ο Μακρόν στο έλλειµµα
16:44
Ρ. Σβίγκου στο twitter: «Fake news, ψέµµατα, ακροδεξιά συνωµοσιολογία και σήµερα στη βουλή από τον
αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης»
16:40
ΕΣΡ: Πρόστιµο 45.000 ευρώ στο Epsilon για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Π. Παντελίδη
16:36
ΕΣΡ: Πρόστιµο στον ΣΚΑΪ – Δεν επιτρέπεται η µετάδοση τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων από το ραδιόφωνο
16:31
Την υπόθεση κάλυψης από τα ΜΜΕ, της δολοφονίας της φοιτήτριας στη Ρόδο, εξετάζει το ΕΣΡ
16:29
Αλ. Τσίπρας (Τριτολογία): «Οταν µιλάτε για fake news να είστε προσεκτικός κ. Μητσοτάκη»
16:26
Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Επιτάχυνση της µείωσης των NPLs στο δ’ τρίµηνο
16:23
Aλ. Τσίπρας (Τριτολογία): «Τα χρέη στη ΔΕΠΑ δηµιουργήθηκαν επί δικών σας κυβερνήσεων»
16:19
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: «Κάθε διάλογος είναι καλός»
16:15
Time: Πρόσωπο της Χρονιάς ο Τζαµάλ Κασόγκι και οι «φύλακες» δηµοσιογράφοι
16:06
Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί από 1η Γενάρη
15:59
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Κυβερνάτε µε το παλιό και µε την Ακροδεξιά»
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15:57
Τζ. Κόντε: «Πρέπει να ξεπεράσουµε µια µυωπική αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική»
15:55
Γαλλία: Πρόταση µοµφής καταθέτουν Αριστερά και Σοσιαλιστές για τη διαχείριση της κρίσης των
«κίτρινων γιλέκων»
15:49
Κ. Ζαχαριάδης στον Αθήνα 9.84: Πρόκειται για επικοινωνιακό αντιπερισπασµό της ΝΔ στην υπόθεση
Πετσίτη
15:46
Τραυµατισµός µέλους του πληρώµατος της πυραυλακάτου «Τρουπάκης»
15:44
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Σας είδα πάρα πολύ ανήσυχο για κάτι που ανέφερα για τη ΔΕΠΑ –
Απαντήσετε λίγο επί της ουσίας, αντί να µας διαβάζετε πρωτοσέλιδα»
15:39
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Το 3ο µνηµόνιο ήταν αχρείαστο. Και η ζηµιά στις τράπεζες
ολοκληρώθηκε µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015»
15:37
Π. Χρηστίδης: «Είµαστε υπέρ της ενότητας του ελληνικού λαού»
15:35
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Πράγµατι οι έλληνες θυµούνται πολύ καλά, όταν λέγετε ότι θα σκίσετε
τα µνηµόνια και θα τα καταργήσετε µε ένα νόµο»
15:33
Γαλλία: Ανοίγει και πάλι αύριο η Αψίδα του Θριάµβου που είχε υποστεί ζηµιές κατά την κινητοποίηση των
«κίτρινων γιλέκων»
15:29
Η πήλινη πλάκα από την Αρχαία Ολυµπία που διασώζει στίχους του Οµήρου µεταξύ των 10
σηµαντικότερων ευρηµάτων για το 2018, σύµφωνα µε το περιοδικό Archaeology
15:27
Άνοδος 0,36% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 640,52 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
15:25
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η ουσία είναι ότι αν υπάρχει µια συµφωνία η οποία µας προστατεύει πλήρως
από το ενδεχόµενο στο µέλλον να εγερθεί ζήτηµα, είναι η Συµφωνία των Πρεσπών»
15:24
Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση «σκούπα» στο ΑΠΘ – Χειροπέδες σε 40 άτοµα
15:20
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): Μετά τα fake news για τους συγγενείς έχετε αρχίσει τα fake news για
παιδικούς φίλους και συµµαθητές
15:18
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη και ήταν σαν να ακούω τον κ. Γεωργιάδη για το
Μακεδονικό»
15:15
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η θέση µας είναι σαφής: Η συµφωνία των Πρεσπών δεν αναγνωρίζει κανένα
έθνος και καµία εθνότητα»
15:12
ΔΝΤ: Σύννεφα µαζεύονται πάνω από την παγκόσµια οικονοµία
15:10
Χριστουγεννιάτικο open day το Σάββατο 15 Δεκεµβρίου στο πωλητήριο του Εθνικού Θέατρο στο Rex µε
προσφορές
15:08
ΚΟ ΑΝΕΛ: Σταθεροί στην διαφωνία τους µε τους συγκυβερνώντες για τη Συµφωνία των Πρεσπών –
Κοµµατική πειθαρχία ζήτησε ο Π. Καµµένος
15:04
Στ. Θεοδωράκης στο twitter: «Ο τραυµατισµός της φοιτήτριας στο ΑΠΘ από τοξικοµανή είναι άλλη µία
σταγόνα στο ποτήρι της ανοµίας στα πανεπιστήµια που συνεχώς ξεχειλίζει – Η παρανοµία πρέπει να
σταµατήσει, πριν µας καταπιεί εντελώς ο µιθριδατισµός»
14:59
Έκτακτη συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο: Επικριτές της Μέι υποστηρίζουν ότι η προθεσµία της 21ης
Ιανουαρίου θέτει σε κίνδυνο την έγκριση της συµφωνίας και αυξάνει τις πιθανότητες ενός σκληρού Brexit
14:57
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Ο ελληνικός λαός έχει µνήµη και κρίση – θυµάται ποιοί τον οδήγησαν στην
χρεοκοπία»
14:56
Βρετανία: Έληξε το περιστατικό στο κοινοβούλιο – Η αστυνοµία συνέλαβε έναν άνδρα για παραβίαση
προστατευόµενου χώρου
14:54
Έτοιµη να βρεθεί δίπλα στους άστεγους και άπορους πολίτες της Αθήνας η πρώτη Κινητή Μονάδα
Φροντίδας του δήµου Αθηναίων
14:51
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ο νόµος Κατρούγκαλου είναι ένας νόµος άδικος και θα τον καταργήσουµε όταν
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έρθουµε στην κυβέρνηση»
14:49
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ανταλλάξατε το Σκοπιανό µε τις µειώσεις των συντάξεων – Είπατε ναι εκεί που όλοι
έλεγαν όχι»
14:46
Κυρ. Μητσοτάκης: «Το 2019 είναι έτος εκλογών – Ο ελληνικός λαός θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»
14:44
Κυρ. Μητσοτάκης: «Η πολιτική σας δεν ήταν υπέρ κάποιων και εναντίον άλλων, ήταν εναντίον όλων»
14:43
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος του δείκτη αµοιβών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας στο β’ τρίµηνο 2018
14:41
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξηµένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Νοέµβριο
14:39
Φ. Γεννηµατά: «Ο νόµος Κατρούγκαλου καταρρέει – Δέσµη 11 µέτρων του ΚΙΝΑΛ για το δηµογραφικό»
14:36
Σε εξέλιξη η συνάντηση Μέι-Μέρκελ στο Βερολίνο
14:33
Financial Times: H συµφωνία της Μέι και η πρωθυπουργία της, κρέµονται τώρα από µια κλωστή
14:31
Κυρ. Μητσοτάκης: «Διαλαλείτε την µη περικοπή των συντάξεων που εσείς ψηφίσατε – Οι πολίτες ξέρουν
ότι τους κοροϊδέψατε»
14:29
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Ν.Δ: Επιβολή 29 νέων φόρων επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

Ν.Δ: Επιβολή 29 νέων φόρων επί ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ
11/12/2018 - 18:03

19:42
Βρετανία: Κοινή επιστολή για πρόταση µοµφής υπογράφουν τέσσερις ηγέτες κοµµάτων της αντιπολίτευσης
19:39
Ένας Καναδός πρώην διπλωµάτης συνελήφθη στην Κίνα- Οργή στο Πεκίνο απο την κράτηση, στον Καναδά
της «κληρονόµου» του κολοσσού Huawei
19:37
Ν.Δ: Επιβολή 29 νέων φόρων επι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ
19:31
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία για την κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο κρασί
19:22
Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια του αγώνα Ολυµπιακός – Μίλαν την Πέµπτη για το Europa League
19:08
Καταδροµική επίθεση µε µολότωφ από 20 άτοµα στην Διεύθυνση Αστυνοµικών Επιχειρήσεων (ΜΑΤ) στην
Καισαριανή
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19:06
Γ.Καµίνης: «Φέτος τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουµε µε έµβληµα τους αγγέλους στέλνοντας σε κάθε γωνιά
της Αθήνας το µήνυµα της αγάπης»
19:05
Φωταγωγείται η Αθήνα- 230 εκδηλώσεις από τον Δ.Αθηναίων σε διάφορα σηµεία της πρωτεύουσας
18:48
Η ΝΔ καλεί το Ν. Παππά να απαντήσει στη Βουλή για τον Μ. Πετσίτη
18:40
Γραφείο Τύπου της Ιεράς Συνόδου: «Ο Αρχιεπίσκοπος τάσσεται υπέρ της πάγιας νοµοθετικής
κατοχυρώσεως της µισθοδοσίας του Κλήρου και σε συνταγµατικό επίπεδο»
18:36
Ψήφισµα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίµων να δηµοσιεύει τις
µελέτες ασφάλειας πριν επιτραπεί σε ένα προϊόν να κυκλοφορήσει στην αγορά
18:31
Στις ΗΠΑ ο Γ. Κάτρουγκαλος για την έναρξη του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ
18:28
Την αναβολή του Brexit «για να δοθεί χρόνος» ζητά ο πρώην πρωθυπουργός Τζον Μέιτζορ
18:23
Παρέµβαση του υπ.Εξωτερικών προς την Αλβανική κυβέρνηση για την αυθαίρετη παραχώρηση τεµαχίων
γης οµογενών για τουριστική αξιοποίηση
18:12
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: Κάθε διάλογος είναι καλός
18:05
Συνέδριο για τον Αλέξη Σολοµό από το ΕΚΠΑ και το Εθνικό Θέατρο
17:55
Η ΠΑΕ Ολυµπιακός ανακοίνωσε επίσηµα τη λύση της συνεργασίας της µε τον Γιάγια Τουρέ
17:49
Mε πτώση 0,37% έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 635,84 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
17:42
Το έργο «Έξι Μαθήµατα Χορού σε Έξι Εβδοµάδες» στις 21:00 στο θέατρο Ιλίσια-Εισιτήρια 15 ευρώ
17:37
Κ. Μπακογιάννης: Να αυξηθεί ο αριθµός των πεζοδροµίων που διαθέτουν λειτουργικές ράµπες
17:33
ΕΛΓΑ: Την Παρασκευή η αποπληρωµή των αποζηµιώσεων του 2017
17:25
Ανάβει απόψε στις 19:00 το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Σύνταγµα
17:19
Στάση εργασίας στα τρόλεϊ την Τετάρτη από τις 12:00 έως τις 15:00
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17:14
Στ. Αραχωβίτης: Έκτακτη κρατική ενίσχυση ύψους 8,2 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς καπνού
17:08
Χιόνια στη Πάρνηθα και τσουχτερό κρύο στην Αθήνα
17:04
Ο Αλ Γκορ χαρακτηρίζει «προσβλητική» τη στάση των ΗΠΑ στην COP24
16:59
Αίγυπτος: Απαγορεύτηκαν οι πωλήσεις κίτρινων γιλέκων στην υπό το φόβο επεισοδίων
16:56
Σύντοµη και χωρίς δηλώσεις η συνάντηση Μέρκελ – Μέι
16:53
Δήµος Αθηναίων: Εκ νέου σε λειτουργία από σήµερα το απόγευµα έως το µεσηµέρι της Πέµπτης ο
θερµαινόµενος χώρος για τους αστέγους στην οδό Σοφοκλέους 66
16:47
Μοσκοβισί στο Γαλλικό Πρακτορείο: Η ΕΕ θα παρακολουθήσει µε προσοχή την επίδραση των µέτρων που
ανακοίνωσε ο Μακρόν στο έλλειµµα
16:44
Ρ. Σβίγκου στο twitter: «Fake news, ψέµµατα, ακροδεξιά συνωµοσιολογία και σήµερα στη βουλή από τον
αρχηγό της αξιωµατικής αντιπολίτευσης»
16:40
ΕΣΡ: Πρόστιµο 45.000 ευρώ στο Epsilon για τον τρόπο κάλυψης του θανάτου του Π. Παντελίδη
16:36
ΕΣΡ: Πρόστιµο στον ΣΚΑΪ – Δεν επιτρέπεται η µετάδοση τηλεοπτικού δελτίου ειδήσεων από το ραδιόφωνο
16:31
Την υπόθεση κάλυψης από τα ΜΜΕ, της δολοφονίας της φοιτήτριας στη Ρόδο, εξετάζει το ΕΣΡ
16:29
Αλ. Τσίπρας (Τριτολογία): «Οταν µιλάτε για fake news να είστε προσεκτικός κ. Μητσοτάκη»
16:26
Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Επιτάχυνση της µείωσης των NPLs στο δ’ τρίµηνο
16:23
Aλ. Τσίπρας (Τριτολογία): «Τα χρέη στη ΔΕΠΑ δηµιουργήθηκαν επί δικών σας κυβερνήσεων»
16:19
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: «Κάθε διάλογος είναι καλός»
16:15
Time: Πρόσωπο της Χρονιάς ο Τζαµάλ Κασόγκι και οι «φύλακες» δηµοσιογράφοι
16:06
Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί από 1η Γενάρη
15:59
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Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Κυβερνάτε µε το παλιό και µε την Ακροδεξιά»
15:57
Τζ. Κόντε: «Πρέπει να ξεπεράσουµε µια µυωπική αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική»
15:55
Γαλλία: Πρόταση µοµφής καταθέτουν Αριστερά και Σοσιαλιστές για τη διαχείριση της κρίσης των
«κίτρινων γιλέκων»
15:49
Κ. Ζαχαριάδης στον Αθήνα 9.84: Πρόκειται για επικοινωνιακό αντιπερισπασµό της ΝΔ στην υπόθεση
Πετσίτη
15:46
Τραυµατισµός µέλους του πληρώµατος της πυραυλακάτου «Τρουπάκης»
15:44
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Σας είδα πάρα πολύ ανήσυχο για κάτι που ανέφερα για τη ΔΕΠΑ –
Απαντήσετε λίγο επί της ουσίας, αντί να µας διαβάζετε πρωτοσέλιδα»
15:39
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Το 3ο µνηµόνιο ήταν αχρείαστο. Και η ζηµιά στις τράπεζες
ολοκληρώθηκε µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015»
15:37
Π. Χρηστίδης: «Είµαστε υπέρ της ενότητας του ελληνικού λαού»
15:35
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Πράγµατι οι έλληνες θυµούνται πολύ καλά, όταν λέγετε ότι θα σκίσετε
τα µνηµόνια και θα τα καταργήσετε µε ένα νόµο»
15:33
Γαλλία: Ανοίγει και πάλι αύριο η Αψίδα του Θριάµβου που είχε υποστεί ζηµιές κατά την κινητοποίηση των
«κίτρινων γιλέκων»
15:29
Η πήλινη πλάκα από την Αρχαία Ολυµπία που διασώζει στίχους του Οµήρου µεταξύ των 10
σηµαντικότερων ευρηµάτων για το 2018, σύµφωνα µε το περιοδικό Archaeology
15:27
Άνοδος 0,36% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 640,52 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
15:25
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η ουσία είναι ότι αν υπάρχει µια συµφωνία η οποία µας προστατεύει πλήρως
από το ενδεχόµενο στο µέλλον να εγερθεί ζήτηµα, είναι η Συµφωνία των Πρεσπών»
15:24
Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση «σκούπα» στο ΑΠΘ – Χειροπέδες σε 40 άτοµα
15:20
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): Μετά τα fake news για τους συγγενείς έχετε αρχίσει τα fake news για
παιδικούς φίλους και συµµαθητές
15:18
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη και ήταν σαν να ακούω τον κ. Γεωργιάδη για το
Μακεδονικό»
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15:15
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η θέση µας είναι σαφής: Η συµφωνία των Πρεσπών δεν αναγνωρίζει κανένα
έθνος και καµία εθνότητα»
15:12
ΔΝΤ: Σύννεφα µαζεύονται πάνω από την παγκόσµια οικονοµία
15:10
Χριστουγεννιάτικο open day το Σάββατο 15 Δεκεµβρίου στο πωλητήριο του Εθνικού Θέατρο στο Rex µε
προσφορές
15:08
ΚΟ ΑΝΕΛ: Σταθεροί στην διαφωνία τους µε τους συγκυβερνώντες για τη Συµφωνία των Πρεσπών –
Κοµµατική πειθαρχία ζήτησε ο Π. Καµµένος
15:04
Στ. Θεοδωράκης στο twitter: «Ο τραυµατισµός της φοιτήτριας στο ΑΠΘ από τοξικοµανή είναι άλλη µία
σταγόνα στο ποτήρι της ανοµίας στα πανεπιστήµια που συνεχώς ξεχειλίζει – Η παρανοµία πρέπει να
σταµατήσει, πριν µας καταπιεί εντελώς ο µιθριδατισµός»
14:59
Έκτακτη συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο: Επικριτές της Μέι υποστηρίζουν ότι η προθεσµία της 21ης
Ιανουαρίου θέτει σε κίνδυνο την έγκριση της συµφωνίας και αυξάνει τις πιθανότητες ενός σκληρού Brexit
14:57
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Ο ελληνικός λαός έχει µνήµη και κρίση – θυµάται ποιοί τον οδήγησαν στην
χρεοκοπία»
14:56
Βρετανία: Έληξε το περιστατικό στο κοινοβούλιο – Η αστυνοµία συνέλαβε έναν άνδρα για παραβίαση
προστατευόµενου χώρου
14:54
Έτοιµη να βρεθεί δίπλα στους άστεγους και άπορους πολίτες της Αθήνας η πρώτη Κινητή Μονάδα
Φροντίδας του δήµου Αθηναίων
14:51
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ο νόµος Κατρούγκαλου είναι ένας νόµος άδικος και θα τον καταργήσουµε όταν
έρθουµε στην κυβέρνηση»
14:49
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ανταλλάξατε το Σκοπιανό µε τις µειώσεις των συντάξεων – Είπατε ναι εκεί που όλοι
έλεγαν όχι»
14:46
Κυρ. Μητσοτάκης: «Το 2019 είναι έτος εκλογών – Ο ελληνικός λαός θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»
14:44
Κυρ. Μητσοτάκης: «Η πολιτική σας δεν ήταν υπέρ κάποιων και εναντίον άλλων, ήταν εναντίον όλων»
14:43
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος του δείκτη αµοιβών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας στο β’ τρίµηνο 2018
14:41
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξηµένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Νοέµβριο
14:39
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Φ. Γεννηµατά: «Ο νόµος Κατρούγκαλου καταρρέει – Δέσµη 11 µέτρων του ΚΙΝΑΛ για το δηµογραφικό»
14:36
Σε εξέλιξη η συνάντηση Μέι-Μέρκελ στο Βερολίνο
14:33
Financial Times: H συµφωνία της Μέι και η πρωθυπουργία της, κρέµονται τώρα από µια κλωστή
14:31
Κυρ. Μητσοτάκης: «Διαλαλείτε την µη περικοπή των συντάξεων που εσείς ψηφίσατε – Οι πολίτες ξέρουν
ότι τους κοροϊδέψατε»
14:29
Κυρ. Μητσοτάκης: «Περιµένουµε να πείτε µια κουβέντα για το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ αλλά έχετε καταπιεί τη
µιλιά σας»
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Μήνυµα από Νέα Υόρκη για µεταρρυθµίσεις
Ο επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο | EUROKINISSI /
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ Αρτεµις Σπηλιώτη
Το µεταµνηµονιακό αφήγηµα που καθιστά την Ελλάδα ελκυστικό επενδυτικό προορισµό επιχειρούν να
χτίσουν στη Νέα Υόρκη, κυβέρνηση, επιχειρηµατίες και τραπεζίτες, στο πλαίσιο του Capital Forum.
Ολα αυτά την ώρα που το «παράθυρο» εξόδου στις αγορές δεν φαίνεται να ανοίγει άµεσα για την
Ελλάδα.
Στο παρατεταµένο σίριαλ του σινο-αµερικανικού εµπορικού πολέµου, στις κόντρες µεταξύ Βρυξελλών και
Ρώµης για τον ιταλικό προϋπολογισµό, ήρθαν να προστεθούν τα «κίτρινα γιλέκα» και χθες ένα ακόµα
επεισόδιο του Βrexit, που επέτειναν την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, όπως φάνηκε στα ευρωπαϊκά
χρηµατιστήρια, τα οποία βρέθηκαν όλα στο «κόκκινο» ενώ µε αρνητικό πρόσηµο ξεκίνησε και η Wall Street.
Η παρατεταµένη νευρικότητα των αγορών κρατάει σταθερά πάνω από το 4% την απόδοση του 10ετούς
ελληνικού οµολόγου, «επίδοση» που είναι απαγορευτική για έξοδο στις αγορές. Σηµειώνεται ότι η απόδοση
του 10ετούς της Πορτογαλίας, που χθες εξόφλησε πρόωρα τα δάνεια που είχε λάβει από το ΔΝΤ,
βρίσκεται στο 1,8%.
Και µπορεί το βασικό κυβερνητικό επιχείρηµα εντός και εκτός Ελλάδας να είναι οι δηµοσιονοµικές
επιτυχίες (υπερπλεονάσµατα), ωστόσο για µια ακόµα φορά η Ε.Ε. «χτύπησε» καµπανάκι για τις
µεταρρυθµίσεις, προσεκτικά βήµατα για κρίσιµες αποφάσεις σε κρίσιµα θέµατα και φυσικά επιτάχυνση των
αποκρατικοποιήσεων.
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, επικεφαλής της αποστολής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, από το βήµα
του Capital Link αναγνώρισε τη θετική έναρξη της µετα-προγραµµατικής εποχής για την Ελλάδα, όµως σε
αντίθεση µε τα δηµοσιονοµικά, όπως είπε, στο πεδίο των µεταρρυθµίσεων αποµένουν ακόµα βήµατα που
πρέπει να γίνουν.
Αλλωστε, όπως υπενθύµισε, για να λάβει η Αθήνα τη δόση των 600 εκατ. ευρώ (επιστροφή κερδών από τα
ελληνικά οµόλογα) θα πρέπει το επόµενο τρίµηνο να έχουν προχωρήσει όλες οι µεταρρυθµίσεις.
Ο Κοστέλο κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει πολύ προσεκτικά βήµατα σε ό,τι αφορά τον κατώτατο
µισθό, τις παρεµβάσεις στα «κόκκινα» δάνεια και την προστασία την πρώτης κατοικίας µέσω του θεσµικού
πλαισίου που θα διαδεχτεί τον νόµο Κατσέλη – Σταθάκη.
Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια, ύστερα από την κινητικότητα των τελευταίων εβδοµάδων, µε
τις προτάσεις του ΤΧΣ, της Τράπεζας της Ελλάδος αλλά και τη δηµιουργία SPV από τη Eurobank, από το
δεύτερο 6µηνο του έτους θα είναι πιο επιθετική η αντιµετώπιση του προβλήµατος.

Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή, ανέφερε σε γραπτό του µήνυµα στο
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, ο Αλέξης Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του αναφέρθηκε στα στοιχεία που αποδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία
της χώρας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά, αλλά και στη µεταρρυθµιστική προσπάθεια µε έµφαση το
στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη, τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών
πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αλλά και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, η
οποία, όπως σηµείωσε, «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και
τη σταθερότητα και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
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Δηµιουργία εταιρείας σε λιγότερο από µία ώρα
Προσκλητήρια Τσίπρα σε επενδυτές από τη Νέα Υόρκη - "Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια εξαγωγική και
ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζει στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας
παραγωγή" ανέφερε ο πρωθυπουργός
Προσκλητήριο επενδύσεων απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που
αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο διεξάγεται στη Νέα
Υόρκη, ενώ συµµετέχει κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζει στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός για να προσθέσει:
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µια νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος - πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείες διαδικασίες (fast track)».
Ακόµη σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ'
αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την
αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης».
Επιπλέον, αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτοµίες» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) καθώς και "την καλύτερη χρήση
των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων".
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλα- ασφαλή
επενδυτικό προορισµό και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Γ. Χουλιαράκης: Η Ελλάδα άλλαξε σελίδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης,
Σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, τόνισε ότι, «για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παραγάγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να
επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής είπε ότι η Αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας είπε ότι οι νέες προκλήσεις, που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Ντ. Κοστέλο: Θετική η έξοδος της Ελλάδας
Εν τω µεταξύ, επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η
έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι γεγονός θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
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αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και τον εκσυγχρονισµό της Δηµόσιας Διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου την ελλιπή επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Γ.Α.
Α
Α
Α
Email Εκτυπωση
Κατηγορία
Οικονοµικά Νέα Ροη κατηγοριας
Χαρακτηριστική του τρόπου µε τον οποίο σκέφτεται ο Κ. Μητσοτάκης είναι η χθεσινή του αναφορά στο
σύνθηµα “Η δηµοκρατία πούλησε τη Μακεδονία”. Το σύνθηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον στις
µαθητικές...
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Κουντουρά: Υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία
CapitalLink1

Η Υπουργός Τουρισµού ήταν η κεντρική οµιλήτρια στο 20ό συνέδριο Capital Link στη Ν. Υόρκη για τις νέες
επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στον τουρισµό
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η
Ελλάδα στο δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα του τουρισμού, απηύθυνε η Υπουργός
Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά, από το βήμα του 20ού Capital Link “Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός,
ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά ομιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκλημένη των
διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της ομιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τομέα του τουρισμού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε στις
μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισμού που δημιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.
Στην φετινή 20ή διοργάνωση του καταξιωμένου φόρουμ, συμμετείχαν κυβερνητικοί Αμερικανοί και
Έλληνες αξιωματούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών ομίλων και της
επιχειρηματικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγματοποίησε επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρηματικών και επενδυτικών ομίλων. Στις
συναντήσεις συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και ΑνάπτυξηςΓ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροματίδου, και η Προϊσταμένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συμμετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, με τιμώμενο
πρόσωπο τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό ομιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Matthew Palmer.
halkidikifocus social
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Κοστέλο: «Προσέξτε πολύ τις αλλαγές σε κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη»

Συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για
πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο
µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του
"διαδόχου" του Ν. Κατσέλη – Σταθάκη, απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία.
Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι
πρόσθετες παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Ο κ. Κοστέλο επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι
θετική σε γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταµνηµονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι
ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά µε το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης (µιλώντας µέσω
τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν αυτό της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήµανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων ούτως ώστε να διαµορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελλάδα Μποµπ Τρα επεσήµανε ότι το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά για να
εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία.
Ο κύριος Τρα επισήµανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικό σύστηµα δεν έχει
σχέδιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε
χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί να
διαµορφώνει το δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.
Οι 4 άξονες του ΟΔΔΗΧ
Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής του
Οργανισµού: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού και τη διαµόρφωση µιας καµπύλης
οµολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι στους επενδυτές και
στους οργανισµούς αξιολόγησης.
Ανέφερε ότι το τρίτο µνηµόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, µε την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους.
Labels Οικονοµικά
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που µπήκαν δίκαιοι και σωστοί

«Αν παρέμενα υπουργός Οικονομικών για
τα επόμενα 3-4 χρόνια, εκτός της
συνέχισης της σταθερότητας, θα έθετα
ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό
σύστημα το οποίο θα ήταν πολύ πιο
απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο», είπε
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, μιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, μετά την ομιλία του στο 20ό
επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Περισσότερα
στο https://www.protothema.gr/economy/article/846236/paradohitsakalotou-den-itan-oloi-oi-foroi-pou-bikan-dikaioi-kai-sostoi/
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Evangelos Mytilineos receives 2018 Hellenic Capital Link Leadership Award
0
0
0
0
0
0
Mytilenos chairman and chief executive officer Evangelos Mytilineos was awarded with the 2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award for his outstanding contribution to the Greek economy as part of the Capital Link’s
20th investment forum for Capital Link held in New York.
“It is with a feeling of pride and appreciation that I am receiving this 2018 Hellenic Capital Link Leadership Award. I
wish to express to you my most sincere thanks for selecting Mytilineos to receive such a prestigious award. Allow me
at the outset to state that I consider this award as a recognition of the hard work of those thousands of people working
directly or indirectly for Mytilineos, who have made this distinction possible,” he said.
Capital Link Forum, is an annual event where distinguished people not only from politics, business and media and not
only from the United States and Greece, gather in N.Y. to talk about the progress of the Greek economy and the
Greek society in general.
“Greece is not any more the focus of world attention, which I think is basically good news. No doubt, the interest of
this particular Forum is Greece. But before we get there, we have to look at what is happening in the world, and
assess the European as well as the global environment, because it is in this environment that our country will have to
re-invent its role and come back from the cold years of the crisis, to the normality and prosperity it deserves,” he
underlined and added:
“If we want to find the solution to the Greek case, we need to zoom out first. There is no more our and their world. We
need to be able to read the global challenges in order to understand both our place in the world and its
responsibilities.”
Mytilineos said that we have already entered the post-globalization era. “The international order that has seen the
world prosper after World War II and the technological breakthrough, at an unprecedented pace, is coming to an end.”
“U.S. under President Donald Trump and the America First philosophy is sending shivers to its allies around the world
and creates a power vacuum, so fearful for us Europeans. At the same time, China is slowly but steadily asserting
itself, exporting goods but also authoritarianism around the world. The US-China trade and other conflicts, have
without any doubt, re-directed the American focus from the Atlantic and Europe, to the Pacific, China and other Asian
countries,” he explained.
Moreover, he said, Russia, having emerged from the perils of communism, is back as a big energy and military
power, still a small economic force, compared to the U.S., China and Europe.
Regarding the EU, he said: “Germany is fragmented politically and looks like the Far Right is re-appearing after 70
years. France, which never decided if it wants to be the leader of the South or the equal partner of Germany in an unofficially (yet uneven) European directorate, to play either role as it lacks social cohesiveness as we are so sadly
finding out these days.”
On the U.K., the once mighty global and European leader, “it has yet to decide if it wants to stay in the European
project or go its own – uncharted – future as a small player in the global scene.”
Referring to Italy, with its 2 – trillion euro debt, its huge north – south divide, a problematic political system, and
without any light at the end of the tunnel, he noted.
Dependent on the East for its Energy needs, on the west for military protection, Mytilineos wondered where the
emerging new state of things leave Europe. And how difficult is the navigation for smaller and poorer countries? (like
Greece).
“The decisions Europeans will take for their future will directly affect Greece and its post-crisis evolution,” he said.
“Therefore, in order to address this dual challenge, Europe must:
– Decrease its energy dependence on Russia, by pursuing renewable power, multiply its gas-import routes, enhance
its US-origin LNG supplies.
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– Decrease military dependence on the U.S. by creating a powerful European Army, that will be an honest and equal
partner to the U.S., not a second rate, low budget military dwarf.
These things will take a long time to materialize. If and when.
Regardless, Europeans do not have any viable option, other than fiscal and political unification.
The monetary unification, to which we rushed almost 20 years ago was, in retrospect, a small, timid and ultimately
divisive step.
The advanced North Europeans (foremost Germany) have used the “ weak” (for them) Euro, to prosper and boost their
international exports whereas the structurally lower productivity South European countries (especially Greece) have
had to cope with a “ strong” (for them) Euro, that has killed their competitiveness.
That didn’t work. Despite agricultural and other so called peripheral subsidies from Brussels to the South, the gap was
never bridged, actually it kept widening.
And then, the Great financial crisis hit:
North Europeans suffered for a year or two, South Europeans much longer and the weakest link, Greece, collapsed.
European allies and the IMF came to the Greek rescue but to the rescue of the Euro, as well. But, the recipes have
been proven so wrong… Only to mention that the country lost 25% of its GDP in just a few years and that was in
peacetime, no war, nothing… Only in 2017 this decline seemed to find bottom.
What a new era means for Greece
So, Ladies and Gentlemen, what does the New World Order and past-globalization times mean for Greece?
A) Enhance and strengthen strategic relationships, primarily with the U.S.
B) Continue successfully the regional balancing and close the issue with FYROM asap, with maximum political
consent.
C) But most significantly fight hard for the European integration project. In the years to come, not one European
country can prosper on its own. Rich and poor, South and North, we all need the European unity.”
4) The Greek economy
No magic solutions: We have to:
– Go full speed ahead with agreed reforms and privatization.
– Create a much friendlier business and tax environment.
– Attract big and small foreign and domestic investments with speedy permitting, a comprehensive energy policy,
targeted incentives.
There is a great quote from Washington politics that came to my mind regarding Greece: “that we need to get
ourselves off the menu “to get a seat around the table.”
He noted that Greece ‘s financial crisis is due to three main problems:
–
–
–

Fiscal deficits
Current account deficit
Credibility deficit

We need to deal with all three of them if we want to leave crisis once and for all behind us, and, most of all, the
credibility issue.
“Credibility regarding our honesty and our commitment, both on a public and private level, to our obligations. A small
damaged country needs private sector leadership and the burden of care cannot be solely placed on the lap of
government.
We must all accept responsibility for how the narrative is written and a commitment towards our country and its
people beyond the words and the prizes. Mytilineos has always been symbiotic with its environment and I am proud to
say, that despite the challenges, we are both more multinational than ever before but also more focused on propelling
Greece into the future than ever before.”
Addressing friends from Greece and the US, he said: “Our company has been honored here this evening because, we,
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in Mytilineos we have faced off multiple challenges, with relative success. United and through hard work, we managed
to create a competitive company that does compete internationally and carries the Greek flag in dozens of countries
around the world. And let me tell you, that was never an easy task. But so many other Greek companies did it too and
many more are ready to do it, with all the accumulated hard experience of the Greek Economic Crisis. The same goes
for our country! Through the centuries, Greece and Greeks have seen off so many existential difficulties and
hardships. The economic crisis that comes to a painful close, is another one, one that was principally our own
making. It is finally passing…Let’s stay united, and the dream of generations of Greeks, to see a truly developed,
mature and prosperous European country, an equal member of a true united Europe is not far…”
facebook
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Πτωτικό 6×6 στο Χρηµατιστήριο

Στις δηµοπρασίες υπέκυψε τελικά το χρηµατιστήριο Αθηνών στους πωλητές, οι οποίοι, καθ’ όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης είχαν κηρύξει ανακωχή, αλλά στο τέλος δεν επέτρεψαν να δοθεί τέλος στο ήδη
πλέον εξαήµερο πτωτικό σερί.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε µε απώλειες 0,37% στις 635,84 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,84 µονάδων (-0,37%) και 642,37 µον. (-0,65%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ
και ο όγκος ανήλθε στα 14,4 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 20,5 εκατ.
τεµάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 0,41%, στις 1.663,18 µονάδες, ενώ στο +0,66%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.017,11 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση
0,44% στις 463,35 µονάδες.
Μετά από πέντε ηµέρες απωλειών, ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τους αγοραστές και
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να κινηθεί πιο αποφασιστικά υψηλότερα. Ο τζίρος του σήµερα αναιµικός, καθώς, εάν εξαιρεθεί το µεγάλο
πακέτο της Grivalia, η οποία στην τιµή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεµάχια, παρέµεινε σε επίπεδα…
ηµιαργίας!
Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά παραδέχτηκε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος µίλησε στο συνέδριο της Capital Link, ουσιαστικά η βασικότερη αιτία που το ελληνικό
Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα αδύναµη πορεία, µε την
κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχουν
“γονατίσει”, ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει – πλην µερικών… διαλειµµάτων – αποτελεί απόδειξη
του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης επιβεβαιώθηκε και αυτό που επισηµαίνεται εδώ και αρκετούς µήνες. Ότι τα
ζητήµατα που απασχολούν τους επενδυτές είναι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το
timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα. Για το ζήτηµα των τραπεζών, πλέον η αγορά βρίσκεται σε
διαδικασία αποτίµησης των σχεδίων που αποκαλύφθηκαν.
Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρµογή του σχεδίου επιθετικής µείωσης των NPEs, η Alpha
Bank σηµείωσε πως εξετάζει το ενδεχόµενο να αναπαραγάγει το µοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης της
Eurobank, προκειµένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σηµείωσε ότι θα χρειαστεί
να εκδώσει οµόλογα Tier-2, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G), ενώ η
Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και “επιπλέον εργαλεία” το 2020.
Έτσι, η αγορά λοιπόν έδειξε περισσότερο αναµονή, µε µικρές και επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς να
αναλαµβάνει ρίσκο και να αναλώνει κεφάλαια που µπορεί να της χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω. Διότι όπως
αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές, η λήξη της χρονιάς µπορεί να δηµιουργήσει την ανάγκη στήριξης της
αγοράς, σε περίπτωση που οι short επιχειρήσουν τις τελευταίες κινήσεις της χρονιάς.
Έτσι, εκτός της σηµερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισµένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγµα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχηµα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Στο ταµπλό τώρα, το -2,26% της Motor Oil, το -2,24% του ΟΠΑΠ και το -2,21% της ΓΕΚ Τέρνα άσκησαν
πιέσεις στον γενικό δείκτη, ενώ απώλειες που έφτασαν το 1,60% σηµείωσε η Alpha Bank και το 1,02% ο
Μυτιληναίος. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Σαράντης, Ελληνικά Πετρέλαια, Τέρνα Ενεργειακή, Jumbo
και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, η Πειραιώς σηµείωσε κέρδη 2,94%, µε την ΕΧΑΕ να κλείνει στο +1,52%. Ήπια ανοδικά
έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Εθνική, Grivalia, Coca Cola, Λάµδα, Φουρλής, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και Eurobank. Χωρίς
µεταβολή οι Aegean, ΟΛΠ και ΕΥΔΑΠ.
*Πηγή: Capital.gr, Αλεξάνδρα Τόµπρα.
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Declared Home-sharing Revenue Boosts Greek State Coffers by 160% - [News.gtp.gr]
0 shares Home > Surveys, Trends & Stats > Declared Home-sharing Revenue Boosts Greek State Coffers by 160%
State revenue has increased by a massive 160 percent driven by declared home-sharing income, said Secretary
General of Public Revenue Giorgos Pitsilis from New York this week. Speaking at the annual Capital Link forum, the
head of the Independent Authority for Public Revenue (AADE) stressed that "anyone can face inspection", adding that
some 49,000 owners renting out their properties for short-term accommodation purposes had already joined the
electronic registry launched earlier this year. George Pitsilis According to Pitsilis, by the November 30 registration
deadline, short-term lease income by 49,000 registrants had come to 176 million euros, up by 160 percent compared
to 68 million euros in the previous year. The AADE has repeatedly said that it will be carrying out checks across
short-term rental platforms this month with...
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Πιτσιλής: Πυρετώδεις προετοιµασίες για την ηλεκτρονική τιµολόγηση [Patrastimes.gr]
Το υπουργείο Οικονοµικών θα υποχρεώσει τους επόµενους µήνες µια σειρά από επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις να συναλλάσσονται υποχρεωτικά µόνο µε ηλεκτρονικά τιµολόγια. Στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δηµοσίων Εσόδων έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιµασία για την ηλεκτρονική τιµολόγηση µε την οποία
ουσιαστικά θα υπάρχει διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε τις φορολογικές αρχές, ταυτόχρονα µε την
ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων. Μιλώντας χθες στο πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου "Invest in Greece" της
Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε ότι η πιο σηµαντική
µεταρρύθµιση για την οποία η Αρχή εργάζεται εντατικά, είναι η ηλεκτρονική τιµολόγηση και τα
ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις. Σηµείωσε ότι η µεταρρύθµιση αυτή "θα είναι επωφελής όχι
µόνο για τη φορολογική διοίκηση, αλλά θα έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το
κόστος συµµόρφωσης και θα εξασφαλίσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
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Declared Home-sharing Revenue Boosts Greek State Coffers by 160%
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State revenue has increased by a massive 160 percent driven by declared home-sharing income, said Secretary
General of Public Revenue Giorgos Pitsilis from New York this week.
Speaking at the annual Capital Link forum, the head of the Independent Authority for Public Revenue (AADE) stressed
that “anyone can face inspection”, adding that some 49,000 owners renting out their properties for short-term
accommodation purposes had already joined the electronic registry launched earlier this year.
George Pitsilis
According to Pitsilis, by the November 30 registration deadline, short-term lease income by 49,000 registrants had
come to 176 million euros, up by 160 percent compared to 68 million euros in the previous year.
The AADE has repeatedly said that it will be carrying out checks across short-term rental platforms this month with
the use of special software. It is reminded that according to law, hosts in Greece, who fail to submit tax return
statements will face fines of up to 5,000 euros. Hosts found not listing their properties on the registry will be unable to
receive a registration number – a mandatory requirement for admission to online platforms such as Airbnb,
HomeAway, booking.com etc.

Meanwhile, a Center of Planning and Economic Research (KEPE) study found that a large number of property owners
are disregarding the law and still leasing their homes without registration and income declaration. Pitsilis underlined
that cross-inspections will be carried out on anyone suspect of tax evasion.
Citing data from AirDNA analytics, KEPE notes that home sharing practices for tourism accommodation began
reluctantly in 2010 with only 132 rentals only to emerge as one of the largest challenges of the hospitality sector in
2018 with more than 126,000 lodgings available for short-term lease.
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Οι πωλητές δεν επέτρεψαν να δοθεί τέλος στο πτωτικό σερί
του χρηµατιστηρίου Αθηνών

O γενικός δείκτης έκλεισε µε απώλειες 0,37% στις 635,84 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε µεταξύ των 635,84
µονάδων (-0,37%) και 642,37 µον. (-0,65%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε
στα 14,4 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 20,5 εκατ. τεµάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 0,41%, στις 1.663,18 µονάδες, ενώ στο +0,66%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.017,11 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση
0,44% στις 463,35 µονάδες.
Μετά από πέντε ηµέρες απωλειών, ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τους αγοραστές και
να κινηθεί πιο αποφασιστικά υψηλότερα. Ο τζίρος του σήµερα αναιµικός, καθώς, εάν εξαιρεθεί το µεγάλο
πακέτο της Grivalia, η οποία στην τιµή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεµάχια, παρέµεινε σε επίπεδα…
ηµιαργίας!
Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά παραδέχτηκε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος µίλησε στο συνέδριο της Capital Link, ουσιαστικά η βασικότερη αιτία που το ελληνικό
Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα αδύναµη πορεία, µε την
κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχουν
«γονατίσει», ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει – πλην µερικών… διαλειµµάτων – αποτελεί απόδειξη
του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης επιβεβαιώθηκε και αυτό που επισηµαίνεται εδώ και αρκετούς µήνες. Ότι τα
ζητήµατα που απασχολούν τους επενδυτές είναι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το
timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα. Για το ζήτηµα των τραπεζών, πλέον η αγορά βρίσκεται σε
διαδικασία αποτίµησης των σχεδίων που αποκαλύφθηκαν.
Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρµογή του σχεδίου επιθετικής µείωσης των NPEs, η Alpha
Bank σηµείωσε πως εξετάζει το ενδεχόµενο να αναπαραγάγει το µοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης της
Eurobank, προκειµένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σηµείωσε ότι θα χρειαστεί
να εκδώσει οµόλογα Tier-2, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G), ενώ η
Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και «επιπλέον εργαλεία» το 2020.
Έτσι, η αγορά λοιπόν έδειξε περισσότερο αναµονή, µε µικρές και επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς να
αναλαµβάνει ρίσκο και να αναλώνει κεφάλαια που µπορεί να της χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω. Διότι όπως
αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές, η λήξη της χρονιάς µπορεί να δηµιουργήσει την ανάγκη στήριξης της
αγοράς, σε περίπτωση που οι short επιχειρήσουν τις τελευταίες κινήσεις της χρονιάς.
Έτσι, εκτός της σηµερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισµένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγµα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχηµα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Στο ταµπλό τώρα, το -2,26% της Motor Oil, το -2,24% του ΟΠΑΠ και το -2,21% της ΓΕΚ Τέρνα άσκησαν
πιέσεις στον γενικό δείκτη, ενώ απώλειες που έφτασαν το 1,60% σηµείωσε η Alpha Bank και το 1,02% ο
Μυτιληναίος. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Σαράντης, Ελληνικά Πετρέλαια, Τέρνα Ενεργειακή, Jumbo
και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, η Πειραιώς σηµείωσε κέρδη 2,94%, µε την ΕΧΑΕ να κλείνει στο +1,52%. Ήπια ανοδικά
έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Εθνική, Grivalia, Coca Cola, Λάµδα, Φουρλής, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και Eurobank. Χωρίς
µεταβολή οι Aegean, ΟΛΠ και ΕΥΔΑΠ.

https://indicator.gr/
Publication date: 11/12/2018 18:52
Alexa ranking (Greece): 2283
https://indicator.gr/%ce%bf%ce%b9-%cf%80%cf%89%ce%bb%ce%b7%cf%84%ce%a...

πηγή capital.gr

http://thehellenicmail.gr/
Publication date: 11/12/2018 18:51
Alexa ranking (Greece): 0
http://thehellenicmail.gr/2-uncategorised/30375-%CE%B1%CE%BB-%CF%84%CF%8...

Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
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«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

http://thehellenicmail.gr/
Publication date: 11/12/2018 18:51
Alexa ranking (Greece): 0
http://thehellenicmail.gr/2-uncategorised/30375-%CE%B1%CE%BB-%CF%84%CF%8...

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

https://kourdistoportocali.com/
Publication date: 11/12/2018 18:44
Alexa ranking (Greece): 600
https://kourdistoportocali.com/news-desk/gia-tin-exeretiki-symvoli-tou-stin-ikonom...

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, Μάθιου Πάλµερ
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο “2018 Hellenic
Capital Link Leadership Award”, στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος,
παρουσία της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του
επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο
παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό
απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε ικανοποίηση για την
επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο
δείπνο του φόρουµ ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
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δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
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Τα funds χτύπησαν στο…90΄
Ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές τρέχουν σε ρυθµούς µίνι ράλι µε τον DAX στο +2,2% και η Wall Street ακολουθεί
από απόσταση, οι κινήσεις των funds οδηγούν σε πτωτική τροχιά το ελληνικό χρηµατιστήριο. Τα ξένα
χαρτοφυλάκια που παρέµεναν «θεατές» τις προηγούµενες µέρες, «χτύπησαν» σήµερα στη λήξη της
συνεδρίασης και στις δηµοπρασίες, στέλνοντας τους βασικούς δείκτες στο κόκκινο. Ετσι η ελληνική
αγορά συµπληρώνει έξι κατά σειρά ηµέρες πτώσης, µε συνολικές απώλειες περίπου 10% στον τραπεζικό
δείκτη και 5% στον ΓΔ.
Είναι µία αρνητική εξέλιξη, που επιδεινώνει το ψυχολογικό κλίµα, αλλά δεν προδικάζει τη συνέχεια στο ΧΑ.
Χρηµατιστηριακοί παράγοντες εκτιµούν ότι στα τρέχοντα επίπεδα τιµών µπορεί να αναθερµανθεί το
αγοραστικό ενδιαφέρον και η αγορά να ισορροπήσει, δηµιουργώντας βάση στήριξης.
Με ενδιαφέρον αναµένονται οι δύο επόµενες συνεδριάσεις, κατά τις οποίες θα φανεί αν τα ξένα
χαρτοφυλάκια έχουν σκοπό να συνεχίσουν τις ρευστοποιήσεις, πιέζοντας χαµηλότερα µετοχές και δείκτες
– ενόψει και του κλεισίµατος των Παραγώγων την µεθεπόµενη Παρασκευή.
Η στάση τους θα εξαρτηθεί πρωτίστως από το κλίµα στις διεθνείς αγορές, αλλά και από τις εξελίξεις στο
εσωτερικό µέτωπο.
Οι καταλύτες
Κυρίαρχο ζήτηµα των ηµερών η πολιτική αβεβαιότητα που επανήλθε στο προσκήνιο µε αφορµή το
σκοπιανό και τη διαφαινόµενη ανατροπή κοινοβουλευτικών ισορροπιών που θα διασφάλιζαν την κύρωση
της Συµφωνίας των Πρεσπών. Είναι µια εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες επίσπευσης των εκλογών.
Στο επίκεντρο της προσοχής παραµένουν επίσης τα θέµατα των τραπεζών και τα σχέδια αντιµετώπισης
του προβλήµατος των κόκκινων δανείων, χωρίς προσφυγή σε αυξήσεις µετοχικού κεφαλαίου.
Η αγορά αξιολογεί τώρα και τα «µηνύµατα» από τις επαφές υπουργών, αξιωµατούχων και εκπροσώπων
µεγάλων εισηγµένων εταιρειών µε διαχειριστές επενδυτικών χαρτοφυλακίων στο συνέδριο της Capital Link
στη Νέα Υόρκη.
Στο ΧΑ «βαρόµετρο» παραµένουν οι τραπεζικές µετοχές, που συνεχίζουν να δίνουν κατεύθυνση. Οι
τράπεζες βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς επικρατεί κινητικότητα στο µέτωπο των
κόκκινων δανείων και εξετάζονται πολλά σενάρια για την αντιµετώπιση του προβλήµατος –
συµπεριλαµβανοµένων κινήσεων συγχωνεύσεων, οµολογιακών εκδόσεων και πώλησης κόκκινων δανειακών
χαρτοφυλακίων.
Μετοχές και δείκτες
Ο τραπεζικός δείκτης πήγε σήµερα µέχρι +1,57% και κινούνταν στα υψηλά λίγα λεπτά πριν από το
κλείσιµο. Ξαφνικά βυθίστηκε υπό την πίεση εσπευσµένων ρευστοποιήσεων, που συνεχίστηκαν στις
δηµοπρασίες. Εκλεισε στο απόλυτο χαµηλό ηµέρας (-0,44%), λόγω των απωλειών που υπέστη η Alpha Bank
(-1,6%). Οι υπόλοιπες µετοχές του κλάδου τερµάτισαν µε θετικό πρόσηµο: Πειραιώς +3%, Εθνική +0,5%
Attica +0,3%, Eurobank +0,1%
Στο απόλυτο χαµηλό ηµέρας και ο Γενικός Δείκτης, που έκλεισε στις 635,84 µονάδες µε απώλειες 0,37%,
ενώ πριν εκδηλωθεί το τελικό «χτύπηµα» κέρδιζε 0,50%.
Ο FTASE25 της υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,41%, στις 1.663,18 µονάδες.
Στο ταµπλό των εµποροβιοµηχανικών και λοιπών blue chips τα κέρδη ήταν περιορισµένα. ΕΧΑΕ +1,5%,
Βιοχάλκο +0,7%, Grivalia +0,5%, Coca-Cola +0,4%, Lamda, ΔΕΗ και Φουρλής +0,3%.
Στον αντίποδα µε τις µεγαλύτερες απώλειες Motor Oil -2,7%, ΟΠΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ -2,2%, Μυτιληναίος -1%,
Τιτάν -0,4%.
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Capital Link: Ενδιαφέρον μεν, επιφυλάξεις δε από τους επενδυτές για την Ελλάδα
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Πιτσιλής: Πυρετώδεις προετοιµασίες για την ηλεκτρονική τιµολόγηση
Το υπουργείο Οικονοµικών θα υποχρεώσει τους επόµενους µήνες µια σειρά από επαγγελµατίες και
επιχειρήσεις να συναλλάσσονται υποχρεωτικά µόνο µε ηλεκτρονικά τιµολόγια.
Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων έχουν ήδη ξεκινήσει την προετοιµασία για την ηλεκτρονική
τιµολόγηση µε την οποία ουσιαστικά θα υπάρχει διασύνδεση των ταµειακών µηχανών µε τις φορολογικές
αρχές, ταυτόχρονα µε την ηλεκτρονική τήρηση των βιβλίων.
Μιλώντας χθες στο πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου «Invest in Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη ο
επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε ότι η πιο σηµαντική µεταρρύθµιση για την οποία η Αρχή
εργάζεται εντατικά, είναι η ηλεκτρονική τιµολόγηση και τα ηλεκτρονικά βιβλία για όλες τις επιχειρήσεις.
Σηµείωσε ότι η µεταρρύθµιση αυτή «θα είναι επωφελής όχι µόνο για τη φορολογική διοίκηση, αλλά θα
έλεγα κυρίως για τους φορολογούµενους, καθώς θα µειώσει το κόστος συµµόρφωσης και θα εξασφαλίσει
τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ένα πρώτο σχέδιο ηλεκτρονικών βιβλίων έχει αποσταλεί ήδη στους
εκπροσώπους του ιδιωτικού τοµέα για τις παρατηρήσεις τους και ο στόχος µας είναι, µαζί µε τις άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες που εµπλέκονται σε αυτό το έργο, να έχουµε την ηλεκτρονική τιµολόγηση και τα
ηλεκτρονικά βιβλία έτοιµα να λειτουργήσουν µέσα στο 2019».
Σηµειώνεται ότι το µέτρο της διασύνδεσης των ταµειακών µηχανών και των λοιπών ηλεκτρονικών
φορολογικών µηχανισµών των επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελµατιών µε τις πληροφοριακές
υποδοµές της ΑΑΔΕ προβλέπεται µε το νόµο 4446/2016.
Στόχος του µέτρου είναι η διαβίβαση των δεδοµένων των εκδιδόµενων αποδείξεων λιανικών συναλλαγών
να πραγµατοποιείται αυτόµατα κατά την έκδοση των συγκεκριµένων φορολογικών στοιχείων, ώστε να
καταγράφονται και να αποστέλλονται στην ΑΑΔΕ, σε πραγµατικό χρόνο, όλα τα δεδοµένα των λιανικών
πωλήσεων και των λιανικών συναλλαγών παροχής υπηρεσιών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελµατιών.
Σε πρώτη φάση στο στόχαστρο θα βρεθούν οι µεγάλες επιχειρήσεις (Ανώνυµες Εταιρείες, ΕΠΕ κ.τ.λ.) και
στη συνέχεια ανάλογα µε το πώς θα προχωρήσει το µέτρο, θα επεκταθεί και στις υπόλοιπες.
Αναµένεται, όµως, να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγµα οι αγρότες, τα «µπλοκάκια», οι
µικροεπιτηδευµατίες, οι οποίοι θα διατηρήσουν τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου έκδοσης και
καταγραφής των τιµολογίων δαπανών και εσόδων προκειµένου να µην επιβαρυνθούν µε πρόσθετες
διαδικασίες χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Όταν τρέξει στην πλήρη µορφή του το ηλεκτρονικό τιµολόγιο, το κράτος θα γνωρίζει άµεσα τα έξοδα και
τις εισπράξεις µιας επιχείρησης ή ενός επαγγελµατία και µε αυτόν τον τρόπο αναµένεται να περιοριστεί
σηµαντικά τη φοροδιαφυγή.
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Αισιοδοξία των τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link
Την αισιοδοξία τους για το µέλλον αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίζουν κατέθεσαν
οι τραπεζίτες που µετείχαν στα πανελ του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η χώρα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει την βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, την δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα επεσήµανε ο Χρήστος Μεγάλου, ενώ
παράλληλα διατηρεί την θετική δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την απαραίτητη στροφή προς
ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Κατά τον CEO της Πειραιώς η ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για τη χώρα µας.
Στο γεγονός ότι οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται στάθηκε ο Νίκολαος Καραµούζης προέδρος
της Eurobank. Οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες ταχύτατα µετατρέπουν τα επιχειρηµατικά και
λειτουργικά τους µοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια
συναλλαγών.
Σύµφωνα µε τον Παύλο Μυλώνα, διευθύνων σύµβολο της Εθνικής, µε τη βελτίωση των δοµικών
στοιχείων της οικονοµίας οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και τονώνουν τα
µαξιλάρια ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόµενη ζήτηση για εταιρική δανειοδότηση.
Ο Martin Czurda από την πλευρά του ΤΧΣ σηµείωσε ότι οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης
των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της χώρας και την
τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και να τονώσουν
την οικονοµική ανάπτυξη.
Κατά το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Retit, ενώ οι τράπεζες χειρίζονται τα ανοίγµατά τους σε µη
εξυπηρετούµενα δάνεια, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα ώστε να
αντιµετωπίσουν τις «κληρονοµιές» της κρίσης. Αυτό εν τέλει θα τους επιτρέψει να εστιάσουν στην στήριξη
της οικονοµικής ανάκαµψης. Ο ίδιος εκτίµησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν
αξιοσηµείωτη πρόοδο στην αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο κλάδος. Οι τράπεζες
τώρα, επεσήµανε τελούν υπό διαπραγµάτευση σε ένα κλάσµα της αξίας στην οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε
ο κλάδος.
Τέλος, όπως επεσήµανε ο Πάνος Παπάζογλου της EY η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία
σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη
του SSM και της ΕΚΤ. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος θα επιτρέψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις
άλλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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Έ. Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το
καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά,
µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και
άλλα δύο δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε,
πως η Ελλάδα έχει εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον
Αύγουστο, έχει εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες
επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ
ισχυρό εµπορικό σήµα τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για
την τεράστια ιστορία και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές
εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα
Κουντουρά είπε πως χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365
ηµερών, και τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100%
πληρότητα στην υψηλή περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος
Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης, ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους
από 100 προορισµούς, τόσο σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες
ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό
πλέον δεν συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να
τις εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη
Βουλή, τόνισε ότι αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις
προσπάθειες τουριστικών επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο
ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του
θεµατικού τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες.
Και κάνουµε µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού,
όπως µαρίνες και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και
την Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε
τοµείς που ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η
βιοµηχανία», είπε η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη
διευκόλυνση και επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
ΑΠΕ
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Τσακαλώτος: Άµεσες λύσεις για πρώτη κατοικία – Επίδοµα θέρµανσης
Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο
επίδοµα θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού αναµενόµενο
επίδοµα θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα
µίλησε για σταδιακή επάνοδο της Ελλάδας σε µια «κανονικότητα».
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις
31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση της
προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να αφήνει χώρο για νέους
στρατηγικούς κακοπληρωτές «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή
κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει
λίγο ακόµη δουλειά», εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ
ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ», είπε.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια επανόδου της Ελλάδας στις αγορές, τόνισε ότι µέχρι και το τέλος του, ο
ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019.
Μέσα σε αυτό – όπως είπε – θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Ξέσπασε δε ότι του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για παροχολογία
«Πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις;
Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε. Ξοδεύουµε τον χώρο από τον
προϋπολογισµό σε τοµείς κοινωνικούς που η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές» είπε, για να συνεχίσει λέγοντας ότι φέτος δίνεται έµφαση στην στέγαση, έναν τοµέα
που ήταν υποτιµηµένος στην Ελλάδα.
Προσεχώς µειώσεις άµεσων φόρων ΦΠΑ
Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια είπε ότι αν είναι ο ίδιος υπουργός Οικονοµικών τα επόµενα χρόνια θα
ήθελε να προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα
υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
Θύµισε µάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει ήδη δροµολογηθεί ένα σχέδιο µείωσης της φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά 4% από το 29% στο 25% µέχρι και το 2022.
Θετική υπό όρους η Commission για «ελληνικές» µεταρρυθµίσεις
Ο επικεφαλής της οµάδας της ΕΕ για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο αφού χαρακτήρισε εντυπωσιακή την
δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας από το 2010 µέχρι και σήµερα τόνισε ότι η βασική πρόκληση
σήµερα είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων. Μάλιστα, εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις.
Η πρώτη, είναι η ολοκλήρωση των 16 µεταρρυθµίσεων για πολλές από τις οποίες επισήµανε
καθυστερήσεις. Όπως είπε η ολοκλήρωση τους µε εκταµίευση της δόσης των περίπου 700 εκ ευρώ(600
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των Κεντρικών οµολόγων από ελληνικά οµόλογα και 100 εκατ. από την µείωση
επιτοκίων) και θα δώσει σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Ο κ. Κοστέλο συνέστησε προσοχή στην λήψη αποφάσεων ώστε να
µην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να µην χαθεί η πρόοδος που έχει γίνει ως τώρα.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο τρίτο θέµα που αφορά τις τράπεζες. Επεσήµανε ειδικότερα την συζήτηση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας, «Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να
είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων».
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Το δεύτερο πεδίο για τις τράπεζες είναι τα σχέδια για µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων µέσω SPV και
οµολόγων που θα εκδοθούν µε κρατικές εγγυήσεις. Στο θέµα αυτό είπε ότι είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα αν και τόνισε ότι θα υπάρξουν µε την DGCOM για κρατικές
ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τόνισε, πάντως, ότι το θέµα µπορεί να συζητηθεί.
Το τέταρτο, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.

http://www.polispress.gr/
Publication date: 11/12/2018 18:26
Alexa ranking (Greece): 28786
http://www.polispress.gr/%ce%b4%ce%b5%ce%bb%cf%84%ce%af%ce%bf-%ce%b5...

Δελτίο Ειδήσεων στις 16.00

Δελτίο Ειδήσεων στις 16.00
11/12/2018 - 14:34

http://athina984.gr/wp-site/wp-content/uploads/2018/12/gr-deltio-1600-2018-12-11.mp3

16:26
Deutsche Bank για ελληνικές τράπεζες: Επιτάχυνση της µείωσης των NPLs στο δ’ τρίµηνο
16:23
Aλ. Τσίπρας: «Τα χρέη στη ΔΕΠΑ δηµιουργήθηκαν επί δικών σας κυβερνήσεων»
16:19
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος: «Κάθε διάλογος είναι καλός»
16:15
Time: Πρόσωπο της Χρονιάς ο Τζαµάλ Κασόγκι και οι «φύλακες» δηµοσιογράφοι
16:06
Καταργείται ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί από 1η Γενάρη
15:59
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Κυβερνάτε µε το παλιό και µε την Ακροδεξιά»
15:57
Τζ. Κόντε: «Πρέπει να ξεπεράσουµε µια µυωπική αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική»
15:55
Γαλλία: Πρόταση µοµφής καταθέτουν Αριστερά και Σοσιαλιστές για τη διαχείριση της κρίσης των
«κίτρινων γιλέκων»
15:49
Κ. Ζαχαριάδης στον Αθήνα 9.84: Πρόκειται για επικοινωνιακό αντιπερισπασµό της ΝΔ στην υπόθεση
Πετσίτη
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15:46
Τραυµατισµός µέλους του πληρώµατος της πυραυλακάτου «Τρουπάκης»
15:44
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Σας είδα πάρα πολύ ανήσυχο για κάτι που ανέφερα για τη ΔΕΠΑ –
Απαντήσετε λίγο επί της ουσίας, αντί να µας διαβάζετε πρωτοσέλιδα»
15:39
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Το 3ο µνηµόνιο ήταν αχρείαστο. Και η ζηµιά στις τράπεζες
ολοκληρώθηκε µετά τις εκλογές του Σεπτεµβρίου του 2015»
15:37
Π. Χρηστίδης: «Είµαστε υπέρ της ενότητας του ελληνικού λαού»
15:35
Κυρ. Μητσοτάκης (δευτερολογία): «Πράγµατι οι έλληνες θυµούνται πολύ καλά, όταν λέγετε ότι θα σκίσετε
τα µνηµόνια και θα τα καταργήσετε µε ένα νόµο»
15:33
Γαλλία: Ανοίγει και πάλι αύριο η Αψίδα του Θριάµβου που είχε υποστεί ζηµιές κατά την κινητοποίηση των
«κίτρινων γιλέκων»
15:29
Η πήλινη πλάκα από την Αρχαία Ολυµπία που διασώζει στίχους του Οµήρου µεταξύ των 10
σηµαντικότερων ευρηµάτων για το 2018, σύµφωνα µε το περιοδικό Archaeology
15:27
Άνοδος 0,36% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 640,52 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
15:25
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η ουσία είναι ότι αν υπάρχει µια συµφωνία η οποία µας προστατεύει πλήρως
από το ενδεχόµενο στο µέλλον να εγερθεί ζήτηµα, είναι η Συµφωνία των Πρεσπών»
15:24
Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση «σκούπα» στο ΑΠΘ – Χειροπέδες σε 40 άτοµα
15:20
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): Μετά τα fake news για τους συγγενείς έχετε αρχίσει τα fake news για
παιδικούς φίλους και συµµαθητές
15:18
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Άκουσα τον κ. Μητσοτάκη και ήταν σαν να ακούω τον κ. Γεωργιάδη για το
Μακεδονικό»
15:15
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Η θέση µας είναι σαφής: Η συµφωνία των Πρεσπών δεν αναγνωρίζει κανένα
έθνος και καµία εθνότητα»
15:12
ΔΝΤ: Σύννεφα µαζεύονται πάνω από την παγκόσµια οικονοµία
15:10
Χριστουγεννιάτικο open day το Σάββατο 15 Δεκεµβρίου στο πωλητήριο του Εθνικού Θέατρο στο Rex µε
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προσφορές
15:08
ΚΟ ΑΝΕΛ: Σταθεροί στην διαφωνία τους µε τους συγκυβερνώντες για τη Συµφωνία των Πρεσπών –
Κοµµατική πειθαρχία ζήτησε ο Π. Καµµένος
15:04
Στ. Θεοδωράκης στο twitter: «Ο τραυµατισµός της φοιτήτριας στο ΑΠΘ από τοξικοµανή είναι άλλη µία
σταγόνα στο ποτήρι της ανοµίας στα πανεπιστήµια που συνεχώς ξεχειλίζει – Η παρανοµία πρέπει να
σταµατήσει, πριν µας καταπιεί εντελώς ο µιθριδατισµός»
14:59
Έκτακτη συζήτηση στο βρετανικό κοινοβούλιο: Επικριτές της Μέι υποστηρίζουν ότι η προθεσµία της 21ης
Ιανουαρίου θέτει σε κίνδυνο την έγκριση της συµφωνίας και αυξάνει τις πιθανότητες ενός σκληρού Brexit
14:57
Αλ. Τσίπρας (δευτερολογία): «Ο ελληνικός λαός έχει µνήµη και κρίση – θυµάται ποιοί τον οδήγησαν στην
χρεοκοπία»
14:56
Βρετανία: Έληξε το περιστατικό στο κοινοβούλιο – Η αστυνοµία συνέλαβε έναν άνδρα για παραβίαση
προστατευόµενου χώρου
14:54
Έτοιµη να βρεθεί δίπλα στους άστεγους και άπορους πολίτες της Αθήνας η πρώτη Κινητή Μονάδα
Φροντίδας του δήµου Αθηναίων
14:51
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ο νόµος Κατρούγκαλου είναι ένας νόµος άδικος και θα τον καταργήσουµε όταν
έρθουµε στην κυβέρνηση»
14:49
Κυρ. Μητσοτάκης: «Ανταλλάξατε το Σκοπιανό µε τις µειώσεις των συντάξεων – Είπατε ναι εκεί που όλοι
έλεγαν όχι»
14:46
Κυρ. Μητσοτάκης: «Το 2019 είναι έτος εκλογών – Ο ελληνικός λαός θα σας στείλει στην αντιπολίτευση»
14:44
Κυρ. Μητσοτάκης: «Η πολιτική σας δεν ήταν υπέρ κάποιων και εναντίον άλλων, ήταν εναντίον όλων»
14:43
ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος του δείκτη αµοιβών σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας στο β’ τρίµηνο 2018
14:41
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξηµένες οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Νοέµβριο
14:39
Φ. Γεννηµατά: «Ο νόµος Κατρούγκαλου καταρρέει – Δέσµη 11 µέτρων του ΚΙΝΑΛ για το δηµογραφικό»
14:36
Σε εξέλιξη η συνάντηση Μέι-Μέρκελ στο Βερολίνο
14:33
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Financial Times: H συµφωνία της Μέι και η πρωθυπουργία της, κρέµονται τώρα από µια κλωστή
14:31
Κυρ. Μητσοτάκης: «Διαλαλείτε την µη περικοπή των συντάξεων που εσείς ψηφίσατε – Οι πολίτες ξέρουν
ότι τους κοροϊδέψατε»
14:29
Κυρ. Μητσοτάκης: «Περιµένουµε να πείτε µια κουβέντα για το σκάνδαλο της ΔΕΠΑ αλλά έχετε καταπιεί τη
µιλιά σας»
14:27
Κυρ. Μητσοτάκης: «Η πολιτική σας είναι µια µεγάλη απάτη κ. Τσίπρα»
14:24
Κυρ. Μητσοτάκης: «Κ. Τσίπρα δεν ξέρω πόσο υπερήφανος πρέπει να αισθάνεστε που είστε το
µακροβιότερος µνηµονιακός πρωθυπουργός στην εποχή των µνηµονίων»
14:22
Αλ. Τσίπρας: «Θα ευχηθώ καλό κουράγιο στους βουλευτές της ΝΔ που θα ψηφίσουν µαζί µας ‘ναι’ στα
θετικά µέτρα για τον ελληνικό λαό»
14:20
Βρετανία: Άνδρας πεσµένος στο έδαφος έξω από το κοινοβούλιο – Αστυνοµικός έκανε χρήση του
αναισθητοποιητικού όπλου του
14:17
Bloomberg: Η Κίνα µειώνει τους δασµούς στα αυτοκίνητα
14:15
Λ. Κατσέλη στον «Αθήνα 9.84»: «Η Ευρώπη κινδυνεύει γιατί αυξάνονται οι κοινωνικές ανισότητες»
14:12
Αλ. Τσίπρας: «620.000 συντάξεις θα είναι αυξηµένες από 1/1/2019»
14:09
Αλ. Τσίπρας: «Αποκαθιστούµε αδικίες που γέννησε η σκληρή και πρωτόγνωρη λιτότητα»
14:04
Στάση εργασίας στα τρόλεϊ την Τετάρτη από τις 12:00 έως τις 15:00
13:59
ΠΓΔΜ: Στην τελική φάση η διαδικασία τροποποίησης του Συντάγµατος
13:56
Αλ. Τσίπρας: «Η 2η παρέµβαση αφορά τους νέους άνω των 25 ετών και το επαίσχυντο καθεστώς του
υποκατώτατου µισθού»
13:53
Αλ. Τσίπρας: «Προχωράµε στην πρόσληψη 3.000 εργαζοµένων στη Βοήθεια στο Σπίτι, µέσω ΑΣΕΠ»
13:50
Αλ. Τσίπρας: «Αποκαθιστούµε τις αδικίες που γέννησε η σκληρή λιτότητα»
13:48
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Αλ. Τσίπρας: «Είναι προσβλητικός ο όρος «παροχολογία» για τους πολίτες που στερήθηκαν τόσα επί τόσα
χρόνια»
13:45
Δ. Τζανακόπουλος στον «Real»: Υπάρχουν οι πολιτικές προϋποθέσεις για ευρεία κοινοβουλευτική
πλειοψηφία, όταν έρθει η Συµφωνία των Πρεσπών στη Βουλή
13:42
Οριστικά αθώος ο Λυκουρέζος και οι 12 για την υπόθεση στην Αιξωνή Γλυφάδας
13:39
Αναβάλλονται λόγω καιρικών συνθηκών οι προγραµµατισµένες για το Σαββατοκύριακο 15 και
16/12εκδηλώσεις του δήµου Αθηναίων στη Στοά Εµπόρων και στην πλ. Θεάτρου
13:36
To Christmas Factory στην Τεχνόπολη Δήµου Αθηναίων- Έως τις 6 Ιανουαρίου
13:33
Η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ποια µέλη θα απαρτίζουν την επιτροπή διαλόγου µε την πολιτεία
13:29
El Pais: Οι ευρωεκλογές φτάνουν, αλλά οι φιλοευρωπαϊκές δυνάµεις έµειναν χωρίς καπετάνιο
13:26
ΟΠΕΚΑ: Στις 13 Δεκεµβρίου η καταβολή του βοηθήµατος σε αγρότισσες πολύτεκνες µητέρες
13:23
Μυτιλήνη: Στον Εισαγγελέα 29χρονος κατηγορούµενος για ρατσιστική επίθεση
13:19
Τσαβούσογλου: Η Άγκυρα βρίσκεται σε συνοµιλίες µε τον ΟΗΕ για την υπόθεση Κασόγκι
13:16
Πέντε ελληνικές επιχειρήσεις στην έκθεση ακινήτων πολυτελείας της Σαγκάης
13:12
Μ. Ρούτε στο Twitter: «Είχαµε έναν εποικοδοµητικό διάλογο µε την Τερέζα Μέι για τις τελευταίες εξελίξεις
στο Brexit»
13:06
Λ. Αυγενάκης: «Ο µύθος των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για δωρεάν δηµόσια υγεία καταρρέει»
13:00
Ν. Τόσκας στον «News 24/7»: «Θα πληρώσει η δηµοκρατία εάν δεν αντιµετωπίσουµε µετωπικά το θέµα της
ακροδεξιάς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη»
12:58
Θεσσαλονίκη: Δεκάδες συλλήψεις για κύκλωµα ναρκωτικών και µέσα στο ΑΠΘ
12:55
Τουλάχιστον 21 εκατοµµύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν το διάγγελµα του προέδρου Μακρόν
12:51
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Άνοδος 0,32% στο Χρηµατιστήριο Αθηνών – Στις 640,24 µονάδες ο Γενικός Δείκτης
12:48
Α. Χαρίτσης: Μόνιµος θεσµός το Πρόγραµµα «Bοήθεια στο Σπίτι»
12:44
Το «Γαλάζιο Πουλί» του Μωρίς Μαίτερλινκ στο Μέγαρο στις 22, 26, 27, 28 και το Σάββατο 29/12 – Μέρος
των εσόδων θα διατεθεί για καλό σκοπό
12:39
Τέλος ο Γιάγια Τουρέ από τον Ολυµπιακό
12:36
Ιταλία: Πνίγηκε στον καπνό η Ρώµη µετά από πυρκαγιά σε κέντρο συλλογής και επεξεργασίας
απορριµµάτων
12:28
Συνάντηση Μέι – Μέρκελ στις 14:00 (ώρα Ελλάδος)
12:21
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Palmer (ΥφΕΞ ΗΠΑ): Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση Ελλάδας ΗΠΑ
Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες δήλωσε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
M. Palmer
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις
Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε
αυτή την πολύπλοκη περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, M. Palmer, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν στη Νέα
Υόρκη.
Ο Palmer ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018
Hellenic Capital Link Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Palmer χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για
να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑΕλλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Palmer επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς.
Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε.
Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Και έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης
και Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα.
Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία αµερικανικών
δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις.
Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών
µας και για περιφερειακή σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean.
Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων πηγών, όπου η
Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία και τεχνολογία,
προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο Palmer υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την
ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις
και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Palmer θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που
αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι
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Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την
κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
ww.worldenergynews.gr
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Palmer (ΥφΕΞ ΗΠΑ): Ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή η σχέση Ελλάδας ΗΠΑ
Palmer (ΥφΕΞ ΗΠΑ): Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για
τις Ηνωµένες Πολιτείες
«Έχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις
Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε
αυτή την πολύπλοκη περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, M. Palmer, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν στη Νέα
Υόρκη.
Ο Palmer ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο "2018
Hellenic Capital Link Leadership Award", ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Palmer χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις, για
να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα ΗΠΑΕλλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Palmer επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς.
Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και
σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε.
Ωστόσο, χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις
ευκαιρίες που θα ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Και έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης
και Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα.
Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία αµερικανικών
δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις.
Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών
µας και για περιφερειακή σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean.
Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων πηγών, όπου η
Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία και τεχνολογία,
προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Ωστόσο, ο Palmer υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την
ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις
και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό,τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Palmer θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που
αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι
Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την
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κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα - στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων - αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
www.bankingnews.gr
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Αναµένοντας ένα απλό και σταθερό φορολογικό σύστηµα

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του που διεξήχθη στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Οµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι′ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε την περασµένη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του
συνεδρίου και θα συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Εχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Εχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο «παροχολογία». Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει

http://www.dimoprasion.gr/
Publication date: 11/12/2018 18:14
Alexa ranking (Greece): 49802
http://www.dimoprasion.gr/?p=124236

χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Οµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ Ανταποκριτής Αποστόλης Ζουπανιώτης
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Εχουν προεξοφλήσει
πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση».
Ευ. Τσακαλώτος Υπουργός Οικονοµικών
Το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2
παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Ευ. Τσακαλώτος
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Μεγάλη αύξηση φορολογικών εσόδων από τα ακίνητα Airbnb
Αύξηση κατά 160% των εσόδων από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων Airbnb µέχρι και τον φετινό
Νοέµβριο ανακοίνωσε από το βήµα του συνεδρίου του Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Ο ίδιος σηµείωσε ότι τα έσοδα διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστηµα του 2017.
Τα σχετικά ακίνητα που έχουν ενταχθεί στα µητρώα της ΑΑΔΕ ανέρχονται σε 49.000. Κατά τα άλλα
σηµείωσε ότι η ΑΑΔΕ θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
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Αισιόδοξα µηνύµατα από τους Έλληνες τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη
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Αισιόδοξα µηνύµατα από τους Έλληνες
τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη

EMAIL
Εκτύπωση

Αισιόδοξοι για την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών εµφανίστηκαν οι τραπεζίτες στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Υπενθυµίζεται ότι λίγες ηµέρες νωρίτερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες της Ελλάδας αποκάλυψαν τα
σχέδια τους σε ηµερίδα της Goldman Sachs στο Λονδίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο economy365.gr
Τράπεζες
Ελλάδα
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Διαψεύστηκαν οι προσδοκίες για αναζοπύρωση στο Χρηµατιστήριο
Βάσω Αγγελέτου
Διπλή διάψευση έφερε η σηµερινή συνεδρίαση στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, αφού οι προσδοκίες για
εισροή εντολών αγοράς από τα αµερικανικά fund στη συνέχεια του Capital Link Forum στη Νέα Υόρκη δεν
επιβεβαιώθηκαν, αλλά ούτε και οι ελπίδες για ανάκαµψη µετά την αναδιάρθρωση των δεικτών MCSI.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε µε περιορισµένες απώλειες της τάξης του 0,37% στις 635,84 µονάδες, µε τον
όγκο συναλλαγών να διαµορφώνεται στα 45 εκατ. ευρώ.
Σε καθεστώς συναλλακτικής απαξίωσης έχει εισέλθει το ελληνικό χρηµατιστήριο, εξηγεί στο insider.gr ο κ.
Δηµήτριος Τζάνας, διευθυντής Επενδύσεων της Κύκλος Χρηµατιστηριακή. «Οι λόγοι σχετίζονται µε
το δυσµενές εξωτερικό περιβάλλον, στην Ευρώπη και όχι µόνο, χωρίς ωστόσο να δροµολογούνται και
εγχώριες εξελίξεις που να σηµατοδοτούν προς τις αγορές το µήνυµα της επιτάχυνσης στο πεδίο των
µεταρρυθµίσεων», σηµειώνει ο ίδιος.
Ταυτόχρονα, δεν αναµένονται θετικοί καταλύτες σε βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, όπως στο πεδίο των
αποκρατικοποιήσεων ή τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών.
Ως προς τους εξωγενείς παράγοντες, το άτακτο Brexit είναι πλέον ένα υπολογίσιµο ενδεχόµενο, εξηγεί ο κ.
Τζάνας. Την ίδια ώρα, ο Μακρόν προσπαθεί να ελέγξει τις εκδηλώσεις ακραίας δυσαρέσκειας στη Γαλλία
και η κόντρα Ρώµης και Βρυξελλών για το δηµοσιονοµικό έλλειµµα δεν έχει ακόµη διευθετηθεί,
προκαλώντας σκηνικό νευρικής κρίσης στην Ευρώπη. Παράλληλα, η αντιπαράθεση των ΗΠΑ µε την Κίνα
για τα εµπορικά ζητήµατα οδηγεί σε εναλλαγή γεγονότων µε αµφίσηµο µήνυµα. Τα δεδοµένα δηλαδή
οδηγούν στο εύλογο συµπέρασµα ότι η είσοδος της παγκόσµιας οικονοµίας σε ύφεση εντός του 2019 δεν
µπορεί να αποκλειστεί, καταλήγει ο ίδιος.
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Τσακαλώτος για πρώτη κατοικία και επίδοµα θέρµανσης
Εξασφαλίστηκε το επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα
θέρµανσης το 2018 δήλωσε στο real.gr ο υπουργός Οικονοµίας Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος προανήγγειλε την πρόθεση για µείωση της φορολογίας
εισοδήµατος και του ΦΠΑ στο πλαίσιο του τετραετούς σχεδιασµού της
κυβέρνησης. Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ προανήγγειλε επίσης στο real.gr ότι θα δώσει
σύντοµα στην δηµοσιότητα το πλαίσιο προστασίας που θα προστατεύει τη
πρώτη κατοικία από τους πλειστηριασµούς από τα κόκκινα δάνεια.
Του Θανάση Κ. Τσίτσα, real
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ έκανε τις παραπάνω δηλώσεις στο περιθώριο του 20ου επενδυτικού φόρουµ Captal Link
και χρονικά µετά τις προειδοποιήσεις του εκπροσώπου της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο, που από το βήµα
του συνεδρίου νωρίτερα επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις που
έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση , κυρίως στις αγορές στις οποίες θέλει να
επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της. Ο κ. Κοστέλο µάλιστα παρουσίασε 4
άξονες µεταρρυθµίσεων που θα κρίνουν χρέος και αγορές, αλλά και την 2η έκθεση αξιολόγησης των
θεσµών.
Αρχικά ο κ.Τσακαλώτος στη συνέντευξη τύπου σηµείωσε οτι βασική αποστολή του ως ΥΠΟΙΚ ήταν τα
προηγούµενα 3 χρόνια, όταν βγει η Ελλάδα από το πρόγραµµα να µπορούµε να αντιµετωπίσουµε τις
βασικές προκλήσεις. ”Τα επόµενα 3-4 χρόνια αν ήµουν ΥΠΟΙΚ θα έβαζα επιπλέον ένα χρόνο, ένα καινούριο
φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο δίκαιο. Έτσι και αλλιώς ο
Πρωθυπουργός ανακοίνωσε µείωση φορολογίας στις επιχειρήσεις. Εγώ πιο πολύ σκεφτόµουν τον φόρο
εισοδήµατος.. Νοµίζω ότι ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής ποτέ δεν τελειώνει,
όπως και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι µία µάχη άνιση γιατί οι εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά όπλα
και πολλούς λογιστές για να µπορούν να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µίας
κυβέρνησης. Δεν υπάρχει καµία αµφισβήτηση ότι όταν µία χώρα αναγκάστηκε να κάνει µία τόσο µεγάλη
δηµοσιονοµική προσαρµογή οι φόροι που µπήκαν δεν ήταν όλοι δίκαιοι και σωστοί. Γι αυτό και πρέπει σιγά
σιγά µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που υπάρχει να αντιµετωπιστεί”, κατέληξε.
Σε ερώτηση του real.gr αν υπάρχει δηµοσιονοµικός χώρος για το επίδοµα θέρµανσης για το 2018 απάντησε
ότι “θα βρεθεί επιπλέον ποσό για να χρηµατοδοτηθεί το επίδοµα θέρµανσης το 2018. Υπάρχει ο
δηµοσιονοµικός χώρος από το υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ»
.τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφορικά µε το τι θα αντικαταστήσει το νόµο Κατσέλη, σε σχετική ερώτηση του real.gr αποκάλυψε ότι
“επεξεργαζόµαστε διάφορες πολιτικές και θα είµαστε έτοιµοι να το ανακοινώσουµε. Θέλουµε µία
ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι
κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει λίγο ακόµη δουλειά”.
Σε άλλη ερώτηση του real.gr σχετικά την εξαγορά του δανείου του ΔΝΤ και της ΕΚΤ αποκάλυψε ότι στο
άµεσο µέλλον, θα γίνει και η εξαγορά µέρους των δανείων µε το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. “Θα γίνει αρκετά
σύντοµα νοµίζω Θα υπάρχει και σχέδιο το 2019 για την ταχύτερη αποπληρωµή ακριβών δανείων
γενικότερα ως µέρος του σχεδιασµού του ΟΔΔΗΧ”,τόνισε.
Ερωτηθείς για το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατηγορείται για παροχολογία είπε “Δεν καταλαβαίνω τι λένε
για την παροχολογία. Γιατί πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι
κάτι και να µην το κάνεις; Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;
Εάν το να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε”.
Σε άλλη ερώτηση για την επένδυση στο Ελληνικό ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι προχωρά και ότι το τελευταίο
εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο. “Τα τελευταία νοµοθετικά εµπόδια έχουν τελειώσει. Μέσα στον µήνα
περιµένω να έχει βγει η προκήρυξη” είπε χαρακτηριστικά.
Χθες, ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ στο περιθώριο του επενδυτικού συνεδρίου της Capital link είχε σειρά επαφών µε
ξένους επενδυτές.
Nτέκλαν Κοστέλο: «Προσοχή στη µείωση του κατώτατου µισθού»
Ο Ντέκλαν Κοστέλο, που εκπροσώπησε την Κοµισιόν στο 20ο οικονοµικό επενδυτικό φόρουµ της Capital link
την Κοµισιόν στη Νέα Υόρκη, επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται σε
µία σειρά από κρίσιµα πεδία και έκανε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και
για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον
κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της πρώτης κατοικίας
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µέσω του “διαδόχου” του Ν. Κατσέλη.
Ο κ. Κοστέλο είπε ότι είναι γενικά ικανοποιητική υλοποίηση των µεταρρυθµίσεων, αλλά θα µπορούσαν να
ήταν καλύτερα είπε αναφορικά µε την πρώτη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Επίσης ότι είναι διασφαλισµένος ο δηµοσιονοµικός στόχος του 3,5% του ΑΕΠ και αυτό είναι πραγµατικά
εντυπωσιακό. Παράλληλα εστίασε σε 4 βασικές δράσεις στις οποίες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή τους
επόµενους µήνες:
1. Το πρώτο είναι οι 16 µεταρρυθµίσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Αφορούν
στο δηµόσιο τοµέα, στο επιχειρηµατικό περιβάλλον, στην στελέχωση της ΑΑΔΕ, στην αναµόρφωση της
πρωτοβάθµιας περίθαλψης υγείας κλπ. Βλέπουµε καθυστερήσεις σε κάποια πεδία και είναι πάρα πολύ
σηµαντικό η κυβέρνηση να τις ολοκληρώσει έως το Φεβρουάριο που θα ανακοινώσουµε τη δεύτερη
έκθεση Ενισχυµένης ΅Εποπτείας. Η έκθεση θα συνδέεται µε τα 700 εκατοµµύρια ευρώ των παρεµβάσεων
στο χρέος. Πέρα από τα χρήµατα θα είναι και ένα πάρα πολύ ισχυρό σήµα για τις αγορές και τους
επενδυτές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.
2. Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθούκάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Είναι µία πολιτική απόφαση της κυβέρνησης και της συστήνουµε
να προχωρήσει µε προσοχή για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητα και να µην διακυβεύσει την πρόοδο
που έχει γίνει.
3. Το τρίτο πεδίο αφορά στο τραπεζικό σύστηµα. Δεν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι έχει υπάρξει πρόοδος.
Βλέπουµε µείωση των κόκκινων δανείων και ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς αλλά θέλουµε να δούµε δύο
ακόµα πράγµατα τους επόµενους µήνες. Το ένα είναι η προστασία πρώτης κατοικίας από τους
πλειστηριασµούς, το πλαίσιο του Νόµου Κατσέλη λήγει στο τέλος του χρόνου. Από την πλευρά της
Επιτροπής είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να είναι στοχευµένο και να µην
εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα είναι και µία απόδειξη της
υπευθυνότητας που πρέπει να δείξει η κυβέρνηση. Το δεύτερο είναι µία ενδιαφέρουσα πρόταση για τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα. Υπάρχουν θέµατα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά µε το
νοµικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων (σ.σ. σχετικά µε την παροχή εγγυήσεων για την µαζική
εκκαθάριση κόκκινων δανείων που προβλέπει το σχέδιο) αλλά είναι σηµαντικό για την κυβέρνηση να
προχωρήσει και να δούµε αν µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα πακέτο µέτρων σε αυτό το πεδίο.
4. Το τέταρτο είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
Στο πάνελ όπου µίλησε ο Ντέκλαν Κοστέλο έλαβε µέρος και ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Μπόµπ Τράα ο οποίος τόνισε ότι το πολιτικό σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο. «Τόσο η Δεξιά όσο και η
Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες µε πόρους που η Ελλάδα δεν
έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα να αντιδρά σε γεγονότα, αντί
να διαµορφώνει το δικό της µέλλον. Αναφερόµενος στη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα τόνισε
πως το µεγαλύτερο λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να εξηγήσουµε το τι
συνέβαινε µε την οικονοµία», κατέληξε.
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Συνεχίζεται το πτωτικό σερί στο Χρηµατιστήριο
Το Χρηµατιστήριο Αθηνών δεν µπόρεσε να αποφύγει µια ακόµη πτωτική συνεδρίαση, αφού παρά τον
αναιµικό τζίρο δεν ενεργοποιήθηκαν οι αγοραστές.
Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε µε απώλειες 0,37% στις 635,84 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,84 µονάδων (-0,37%) και 642,37 µον. (-0,65%).
Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ και ο όγκος ανήλθε στα 14,4 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω
προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκαν 20,5 εκατ. τεµάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 0,41%, στις 1.663,18 µονάδες, ενώ στο +0,66%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.017,11 µονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση 0,44% στις 463,35 µονάδες.
Μετά από πέντε ηµέρες απωλειών, ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τους αγοραστές και
να κινηθεί πιο αποφασιστικά υψηλότερα. Ο τζίρος του σήµερα αναιµικός, καθώς, εάν εξαιρεθεί το µεγάλο
πακέτο της Grivalia, η οποία στην τιµή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεµάχια, παρέµεινε σε επίπεδα…
ηµιαργίας!
Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά παραδέχτηκε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος µίλησε στο συνέδριο της Capital Link, ουσιαστικά η βασικότερη αιτία που το ελληνικό
Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα αδύναµη πορεία, µε την
κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών να έχουν
"γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει – πλην µερικών... διαλειµµάτων – αποτελεί απόδειξη
του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης επιβεβαιώθηκε και αυτό που επισηµαίνεται εδώ και αρκετούς µήνες. Ότι τα
ζητήµατα που απασχολούν τους επενδυτές είναι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το
timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα. Για το ζήτηµα των τραπεζών, πλέον η αγορά βρίσκεται σε
διαδικασία αποτίµησης των σχεδίων που αποκαλύφθηκαν.
Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρµογή του σχεδίου επιθετικής µείωσης των NPEs, η Alpha
Bank σηµείωσε πως εξετάζει το ενδεχόµενο να αναπαραγάγει το µοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης της
Eurobank, προκειµένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σηµείωσε ότι θα χρειαστεί
να εκδώσει οµόλογα Tier-2, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G), ενώ η
Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και "επιπλέον εργαλεία" το 2020.
Έτσι, εκτός της σηµερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισµένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγµα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχηµα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Στο ταµπλό τώρα, το -2,26% της Motor Oil, το -2,24% του ΟΠΑΠ και το -2,21% της ΓΕΚ Τέρνα άσκησαν
πιέσεις στον γενικό δείκτη, ενώ απώλειες που έφτασαν το 1,60% σηµείωσε η Alpha Bank και το 1,02% ο
Μυτιληναίος.
Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Σαράντης, Ελληνικά Πετρέλαια, Τέρνα Ενεργειακή, Jumbo και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, η Πειραιώς σηµείωσε κέρδη 2,94%, µε την ΕΧΑΕ να κλείνει στο +1,52%.
Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Εθνική, Grivalia, Coca Cola, Λάµδα, Φουρλής, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και
Eurobank. Χωρίς µεταβολή οι Aegean, ΟΛΠ και ΕΥΔΑΠ.
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Στις δηµοπρασίες οι πωλητές έκαναν το πτωτικό 6x6 στο Χρηµατιστήριο
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Στις δημοπρασίες υπέκυψε τελικά το χρηματιστήριο Αθηνών στους πωλητές, οι οποίοι, καθ' όλη τη
διάρκεια της συνεδρίασης είχαν κηρύξει ανακωχή, αλλά στο τέλος δεν επέτρεψαν να δοθεί τέλος στο ήδη
πλέον εξαήµερο πτωτικό σερί.

Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,37% στις 635,84 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 635,84 μονάδων (-0,37%) και 642,37 μον. (-0,65%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 45,4 εκατ. ευρώ
και ο όγκος ανήλθε στα 14,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 20,5 εκατ.
τεµάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,41%, στις 1.663,18 μονάδες, ενώ στο +0,66%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.017,11 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση
0,44% στις 463,35 µονάδες.
Μετά από πέντε ημέρες απωλειών, ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να ενεργοποιήσει τους αγοραστές και
να κινηθεί πιο αποφασιστικά υψηλότερα. Ο τζίρος του σήμερα αναιμικός, καθώς, εάν εξαιρεθεί το μεγάλο
πακέτο της Grivalia, η οποία στην τιμή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεμάχια, παρέμεινε σε επίπεδα…
ηµιαργίας!
Άλλωστε, όπως χαρακτηριστικά παραδέχτηκε και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο οποίος μίλησε στο συνέδριο της Capital Link, ουσιαστικά η βασικότερη αιτία που το ελληνικό
Χρηματιστήριο εδώ και επτά και πλέον μήνες, καταγράφει ιδιαίτερα αδύναμη πορεία, με την
κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών να έχουν
"γονατίσει", ενώ ο πολύ χαμηλός τζίρος που επιμένει – πλην μερικών... διαλειμμάτων – αποτελεί απόδειξη
του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Στο συνέδριο της Νέας Υόρκης επιβεβαιώθηκε και αυτό που επισηµαίνεται εδώ και αρκετούς µήνες. Ότι τα
ζητήματα που απασχολούν τους επενδυτές είναι η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το
timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα. Για το ζήτημα των τραπεζών, πλέον η αγορά βρίσκεται σε
διαδικασία αποτίµησης των σχεδίων που αποκαλύφθηκαν.
Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρμογή του σχεδίου επιθετικής μείωσης των NPEs, η Alpha
Bank σημείωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπαραγάγει το μοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης της
Eurobank, προκειμένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σημείωσε ότι θα χρειαστεί
να εκδώσει ομόλογα Tier-2, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G), ενώ η
Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και "επιπλέον εργαλεία" το 2020.
Έτσι, η αγορά λοιπόν έδειξε περισσότερο αναμονή, με μικρές και επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς να
αναλαμβάνει ρίσκο και να αναλώνει κεφάλαια που μπορεί να της χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω. Διότι όπως
αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές, η λήξη της χρονιάς μπορεί να δημιουργήσει την ανάγκη στήριξης της
αγοράς, σε περίπτωση που οι short επιχειρήσουν τις τελευταίες κινήσεις της χρονιάς.
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Έτσι, εκτός της σημερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισμένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγμα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχημα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Στο ταμπλό τώρα, το -2,26% της Motor Oil, το -2,24% του ΟΠΑΠ και το -2,21% της ΓΕΚ Τέρνα άσκησαν
πιέσεις στον γενικό δείκτη, ενώ απώλειες που έφτασαν το 1,60% σημείωσε η Alpha Bank και το 1,02% ο
Μυτιληναίος. Ήπια πτωτικά έκλεισαν οι Τιτάν, Σαράντης, Ελληνικά Πετρέλαια, Τέρνα Ενεργειακή, Jumbo
και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, η Πειραιώς σημείωσε κέρδη 2,94%, με την ΕΧΑΕ να κλείνει στο +1,52%. Ήπια ανοδικά
έκλεισαν οι Βιοχάλκο, Εθνική, Grivalia, Coca Cola, Λάμδα, Φουρλής, ΔΕΗ, ΑΔΜΗΕ και Eurobank. Χωρίς
µεταβολή οι Aegean, ΟΛΠ και ΕΥΔΑΠ.
Σχόλιο αγοράς
Χρηµατιστήριο Αθηνών
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Μ. Πάλµερ: Η Ελλάδα ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ

«Eχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις Ηνωµένες
Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την πολύπλοκη
περιοχή» είπε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις,
Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη. Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο
κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A.,
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Eκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.

Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
Αφιξη αµερικανικών στρατευµάτων και ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκειο
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Oχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Eνοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Eκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της

http://www.dimoprasion.gr/
Publication date: 11/12/2018 17:50
Alexa ranking (Greece): 49802
http://www.dimoprasion.gr/?p=124225

Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Oπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Tsakalotos: Greece needs a more stable, simpler, fairer tax system
Greece needs a more stable, simpler and fairer tax system, as all the taxes that were imposed during the crisis years
were not “just and fair,” Finance Minister Euclid Tsakalotos said in a press conference after his speech at the 20th
Capital Link investment forum in New York.
The Greek Finance Minister also admitted during his speech at the Forum that the achievement of high primary
surpluses for along period could hurt economic growth but he added that it was necessary for the government’s
credibility.
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Κυνική οµολογία πρώην αξιωµατούχου ΔΝΤ: Τα προγράµµατα προσαρµογής
ήταν σκληρά

Κατά τις εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, που διεξάγεται στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης µίλησε ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα.
Κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα
προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να
εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Η Ελλάδα αρίστευσε στα δηµόσια οικονοµικά
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αισιόδοξα µηνύµατα από τους Έλληνες τραπεζίτες στη Νέα Υόρκη
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Αισιόδοξοι για την κατάσταση των ελληνικών τραπεζών εµφανίστηκαν οι τραπεζίτες στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Υπενθυµίζεται ότι λίγες ηµέρες νωρίτερα, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες της Ελλάδας αποκάλυψαν τα
σχέδια τους σε ηµερίδα της Goldman Sachs στο Λονδίνο.
Η διοίκηση της Eurobank δήλωσε ότι περιµένει πρόοδο και σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση µε την Grivalia
αλλά και για το ζήτηµα της επιτάχυνσης στη µείωση των NPEs. Στο α' τρίµηνο του 2019, αναµένεται η
ολοκλήρωση της τιµολόγηση της τιτλοποίησης και η κατάθεση του σχεδίου για τα NPEs στον SSM. Από
την πλευρά της η διοίκηση της Alpha Bank, σηµείωσε ότι η σχετική µε τους αναβαλλόµενους φόρους,
αλλοίωση (dilution), αποτελεί τον κύριο περιοριστικό παράγοντα στην επιτάχυνση της διάθεσης NPEs και
υπό αυτές τις συνθήκες, εαν είναι επιτυχής θα µπορούσε να αναπαράξει το µοντέλο αναδιάρθρωσης της
Eurobank, προκειµένου να διαγράψει τον κίνδυνο του dilution.
Η διοίκηση της Εθνικής άφησε να εννοηθεί ότι σχεδιάζει να µειώσει τα NPEs πιο σταδιακά από την
Eurobank και εκτίµησε ότι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (ROE) θα κυµανθεί στο 2% για τη διετία 2019-2020.
Η διοίκηση της τράπεζας σηµείωσε επίσης, ότι αναµένει πως θα αναγκαστεί να εκδώσει τίτλους Tier 2,
προκειµένου να συµµορφωθεί στο µέλλον µε τους κανόνες του πυλώνα 2 (P2G). Από την πλευρά της η
διοίκηση της Πειραιώς υποστήριξε ότι ο SSM δεν έχει ακόµη απαντήσει για το σχέδιο για τα κόκκινα
δάνεια που υποβλήθηκε τον Σεπτέµβριο, αναµένει υποχώρηση του P2R το 2019 στο 3% από 3,75%, ενώ
αποκάλυψε και ότι ετοιµάζει έκδοση τίτλου Tier 2 το 2019 και ένα επιπλέον εργαλείο το 2020.
Οι διοικήσεις και των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών συµφώνησαν ότι το σχέδιο της ΤτΕ για µείωση των
κόκκινων δανείων βρίσκεται ακόµα σε πρώιµο στάδιο και κάποια τραπεζικά στελέχη ανέφεραν ότι ο SSM
εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις για το µέγεθος του Οχήµατος Ειδικού Σκοπού (40 δισ. ευρώ). Ορισµένα
τραπεζικά στελέχη σηµείωσαν επιπλέον ότι η µεταφορά των απαιτήσεων αναβαλλόµενης φορολογίας θα
µπορούσε να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου Capital Link µε θέµα τις ελληνικές τράπεζες, πρόεδρος της Ελληνικής
Ένωσης Τραπεζών και πρόεδρος του ΔΣ της Eurobank, Νικόλαος Καραµούζης, ανέφερε πως οι συνθήκες
ρευστότητας βελτιώνονται, µε τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες να µετασχηµατίζουν ταχύτατα τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά µοντέλα τους και επενδύουν πολύ στην τεχνολογία.
Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, τη δηµοσιονοµική σταθερότητα
και την αυξηµένη οικονοµικής δραστηριότητας, ανέφερε από την πλευρά του ο CEO της Πειραιώς,
Χρήστος Μεγάλου, σηµειώνοντας ταυτόχρονα πως θα πρέπει να διατηρεί τη θετική δυναµική των δοµικών
µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η
ολοκλήρωση του προγράµµατος προσαρµογής δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για τη
χώρα.
Ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, επισήµανε πως οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs,
διατηρώντας τα κεφάλαια και ενισχύοντας τα µαξιλάρια ρευστότητας ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης
για εταιρική δανειοδότηση η οποία θα φέρει βελτίωση της κερδοφορίας.
Ο επικεφαλής του ΤΧΣ, Martin Czurda σηµείωσε πως οι εξελίξεις στο εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των
NPLs από τις τράπεζες, µαζί µε τη βελτίωση των οικονοµικών προοπτικών της χώρας, θα ενισχύσουν την
ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και να συµβάλλουν στην
ανάπτυξη της οικονοµικής δραστηριότητας.
Ο Πάνος Παπάζογλου από την EY, επισήµανε πως η προτεραιότητα πρέπει να είναι η επίτευξη συµφωνίας
σε ένα συνεκτικό σχέδιο αντιµετώπισης του ζητήµατος των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη υποστήριξη
των SSM και ΕΚΤ. Η αντιµετώπισή του θα επιτρέψει στις συστηµικές τράπεζες να εστιάσουν στις
πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
Από την πλευρά του το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Petit, ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τις
εκθέσεις τους σε NPEs, η προτεραιότητα πρέπει να είναι να τους δοθούν επιπλέον µέσα προκειµένου να
αντιµετωπίσουν τα χρόνια προβλήµατα που έχουν συγκεντρωθεί. Όπως συµπλήρωσε, αυτό θα τους
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επιτρέψει να να εστιάσουν στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης. Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα
τελευταία τρία χρόνια οι ελληνικές συστηµικές τράπεζες έχουν σηµειώσει αξιοσηµείωτη πρόοδο στην
αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο τραπεζικός κλάδος, ωστόσο, όπως ανέφερε,
σήµερα, τελούν υπό διαπραγµάτευση κατά ένα µικρό ποσοστό της αξίας µε την οποία
ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2015 ο κλάδος.
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Euclid Tsakalotos: The government aims at a simpler, fairer tax system
0
0
0
0
0
0
“If I remained as finance minister for the next three to four years, apart from the stability, I would make a new simpler
and fairer tax system a personal goal,” Finance Minister Euclid Tsakalotos said in a press conference after his
speech at the 20th Capital Link investment forum in New York.
Tsakalotos also referred to his speech at the forum, noting that the main task of the finance ministry in the last three
years was to have the framework so that when Greece exited the programme, it could deal with the main challenges
of the Greek economy – issues of growth, public health and education.
Asked whether the new tax system will include a larger tax reduction for companies, Tsakalotos said that the prime
minister has already announced that the tax on profits will be reduced by 1 pct annually over the next four years.
“The fight against tax evasion, as in all European countries, never ends. It is often an unequal fight, because large
companies and banks have many tools and many lawyers and accountants to face any government regulatory
initiative,” he noted.
However, he admitted that not all the taxes imposed in the course of the crisis in Greece were just and fair, adding
that this needs to be gradually corrected based on the fiscal space that is created.
Tsakalotos said that the fiscal space also allows the government to address the issue of a 2018 heating allowance.
With regard to the acquisition of IMF and ECB loans, he said there will be developments. In his speech at the
conference, Tsakalotos stated that the Public Debt Management Agency (PDMA) will draw up an exit plan for the
markets in 2019 that will include the amounts needed and how many times it will take place. In that framework, a plan
to repay loans that have a higher interest rate will also be included.
Tsakalotos said that there will be no fiscal surprises this year since it was a very good year.
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Άνευρη και επιφυλακτική άνοδος στο Χρηµατιστήριο
ης Αλεξάνδρας Τόµπρα
Σταθεροποιητικά, µε µικρά διαλείµµατα ανοδικής κίνησης, κινείται σήµερα το
χρηµατιστήριο Αθηνών, το οποίο επιλέγει να σπάσει το πενθήµερο πτωτικό σερί µε µια
ουδέτερη κατά βάση συνεδρίαση, χωρίς ρυθµό και τζίρο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,31% στις 640,18 µονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 31,4
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 8,5 εκατ. τεµάχια. Άνοδο 0,47% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.677,80
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,02% στις 470,18 µονάδες.
Τα 20 από τα 30 εκατ. ευρώ που έχει διακινήσει µέχρι τώρα το Χρηµατιστήριο αποδίδονται στο πακέτο της
Grivalia, η οποία στην τιµή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεµάχια. Η αξία του πακέτου ήταν 19,2 εκατ.
ευρώ, στα οποία εάν προστεθεί και ένα πακέτο 821 χιλ. ευρώ της Jumbo, τότε έχουν συντεθεί τα 2/3 του
µέχρι τώρα τζίρου.
Η σηµερινή εικόνα φυσικά δεν ικανοποιεί τους εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν το Χρηµατιστήριο
να ακολουθεί τις διεθνείς αγορές κυρίως κατά τις αρνητικές ηµέρες. Αντίθετα, σήµερα που το κλίµα στις
ευρωαγορές είναι ιδιαιτέρως θετικό, το Χρηµατιστήριο διεκπεραιώνει µια συνεδρίαση χαµηλών κερδών
και τζίρου.
Έτσι, η αγορά λοιπόν δείχνει περισσότερο αναµονή, µε µικρές και επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς να
αναλαµβάνει ρίσκο και να αναλώνει κεφάλαια που µπορεί να της χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω.
Διότι όπως αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές, η λήξη της χρονιάς µπορεί να δηµιουργήσει την ανάγκη
στήριξης της αγοράς, σε περίπτωση που οι short επιχειρήσουν τις τελευταίες κινήσεις της χρονιάς.
Έτσι, εκτός της σηµερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισµένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγµα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχηµα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Και το βασικό διακύβευµα το σκιαγράφησε ο ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Ντ. Κοστέλο στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Κοστέλο επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι
µεταρρυθµίσεις που έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις οποίες
θέλει να επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της.
Στο ταµπλό τώρα, η Πειραιώς και η Εθνική σηµειώνουν κέρδη 2,94% και 2,23% αντίστοιχα, ενώ άνω του
1% είναι η άνοδος σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, Coca Cola και Eurobank. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ,
ΕΧΑΕ, Jumbo, Σαράντης, Λάµδα, Φουρλής, Alpha Bank και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, Aegean και Motor Oil σηµειώνουν απώλειες 1,85% και 1,45% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά
κινούνται οι ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίος και ΓΕΚ Τέρνα. Χωρίς
µεταβολή οι Τιτάν και Grivalia
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Οι ελληνικές τρέπεζες στο επίκεντρο του συνεδρίου της Capital Link
Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών βρέθηκε στο επίκεντρο του ετήσιου συνέδριου της Capital Link στη
Νέα Υόρκη όπου και µεταξύ άλλων δόθηκε έµφαση στο θέµα της αντιµετώπισης των κόκκινων δανείων.
Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ευκαιρίες που έχει από εδώ και πέρα η Ελλάδα αλλά και οι
προσκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει.
Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Καραµούζης πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και
πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Eurobank, επεσήµανε πως οι συνθήκες ρευστότητας
βελτιώνονται συνεχώς, µε τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες να µετασχηµατίζουν γρήγορα τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά µοντέλα τους επενδύοντας πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά
κανάλια συναλλαγών.
Η ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς. Ωστόσο, όπως επεσήµανε πρέπει συγχρόνως να διατηρήσει τη θετική δυναµική των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας σηµείωσε πως οι συστηµικές
τράπεζες προχωρούν στη µείωση των NPEs, διατηρώντας τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα
αποθέµατα ρευστότητας ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για εταιρική πίστωση η οποία µε τη σειρά της
θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την κερδοφορία τους.
Ο Martin Czurda από την πλευρά του ΤΧΣ σηµείωσε ότι οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης
των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της χώρας και την
τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και να τονώσουν
την οικονοµική ανάπτυξη.
Κατά το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Retit, ενώ οι τράπεζες χειρίζονται τα ανοίγµατά τους σε
µη εξυπηρετούµενα δάνεια, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα ώστε να
αντιµετωπίσουν τις «κληρονοµιές» της κρίσης. Αυτό εν τέλει θα τους επιτρέψει να εστιάσουν στην στήριξη
της οικονοµικής ανάκαµψης.
Τέλος, όπως επεσήµανε ο Πάνος Παπάζογλου της EY η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία
σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη
του SSM και της ΕΚΤ. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος θα επιτρέψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις
άλλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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Goldman Sachs: Απαραίτητα κι άλλα µέσα για τη µείωση των κόκκινων δανείων

«Τα επιπλέον εργαλεία θα επιτρέψουν στις τράπεζες να
εστιάσουν στην στήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης»
ΤοΒΗΜΑ Team
Την ανάγκη δηµιουργίας κι άλλων µέσων για την αντιµετώπιση από τις τράπεζες των προβληµάτων που
κληρονόµησαν λόγω της κρίσης, επεσήµανε ο Julien Petit, Managing Director της Goldman Sachs, σε οµιλία
στο Capital Link που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα επιπλέον εργαλεία για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων θα τους
επιτρέψουν να εστιάσουν στην στήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης.
Αναγνώρισε δε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν αξιοσηµείωτη πρόοδο στην αντιµετώπιση
χρόνιων προκλήσεων, ωστόσο πρόσθεσε πως τώρα διαπραγµατεύονται στο χρηµατιστήριο σε τιµές πολύ
χαµηλότερες από την τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του κλάδου.
Στο θέµα των κόκκινων δανείων αναφέρθηκε στο ίδιο συνέδριο και ο Πάνος Παπάζογλου, Διευθύνων
Σύµβουλος της EY Ελλάδας , σηµειώνοντας ότι προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία σε ένα
συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος, το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη του SSM και της
ΕΚΤ.
Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες
Από την πλευρά τους, οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών εµφανίστηκαν αισιόδοξες για το µέλλον του
κλάδου και τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου τόνισε ότι η χώρα πρέπει να
κεφαλαιοποιήσει την βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, την δηµοσιονοµική σταθερότητα και την
αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα.
Επεσήµανε πως η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει τη θετική δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την
απαραίτητη στροφή προς ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Κατά τον ίδιο, η ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις για
τη χώρα µας.
Από την πλευρά, του, ο πρόεδρος της Eurobank Νίκολαος Καραµούζης αναφέρθηκε στις
βελτιούµενες συνθήκες ρευστότητας.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες ταχύτατα µετατρέπουν τα επιχειρηµατικά και
λειτουργικά τους µοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια
συναλλαγών.
Ο κ. Παύλος Μυλώνα, διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζα τόνισε πως µε τη βελτίωση των δοµικών
στοιχείων της οικονοµίας οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και τονώνουν τα
µαξιλάρια ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόµενη ζήτηση για εταιρική δανειοδότηση.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος του ΤΧΣ Martin Czurda σηµείωσε πως οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής
διαχείρισης των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της
χώρας και την τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και
να τονώσουν την ανάπτυξη.
Δείτε επίσης
Goldman Sachs
ελληνικές τράπεζες
κόκκινα δάνεια
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο
Capital Link
Γράφτηκε από τον/την Ρούλα Τυλιγάδα

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum.
Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη,
προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.

https://tvstar.gr/
Publication date: 11/12/2018 17:13
Alexa ranking (Greece): 1195
https://tvstar.gr/ellada-articles/102101-i-ypourgos-tourismoy-elena-kountoura-kent...

Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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Συνέδριο Capital Link: Αισιόδοξοι για τις προκλήσεις της επόµενης µέρας οι
Έλληνες τραπεζίτες
Από
NewsRoom
Αισιοδοξία για το μέλλον, αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν,
εξέφρασαν οι τραπεζίτες που μετείχαν στα πάνελ του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Η χώρα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εμπιστοσύνης, τη δημοσιονομική
σταθερότητα και την αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, επεσήμανε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς
κ. Χρήστος Μεγάλου, ενώ παράλληλα διατηρεί την θετική δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την
απαραίτητη στροφή προς ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Σύμφωνα με τον CEO της Πειραιώς, η ολοκλήρωση του προγράμματος δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες
αλλά και προκλήσεις για τη χώρα µας.
Στο γεγονός ότι οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται στάθηκε ο κ. Νικόλαος Καραμούζης, πρόεδρος
της Eurobank. Οι τέσσερεις συστημικές τράπεζες ταχύτατα μετατρέπουν τα επιχειρηματικά και
λειτουργικά τους μοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια
συναλλαγών.
Σύμφωνα με τον Παύλο Μυλώνα, διευθύνοντα σύμβολο της Εθνικής Τράπεζας, με τη βελτίωση των
δομικών στοιχείων της οικονομίας οι τράπεζες μειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και
τονώνουν τα μαξιλάρια ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόμενη ζήτηση για εταιρική
δανειοδότηση.
Ο Martin Czurda από την πλευρά του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) σημείωσε ότι οι
εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασμό με την βελτίωση
της οικονομικής εικόνας της χώρας και την τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν
πιο ανταγωνιστικές αλλά και να τονώσουν την οικονοµική ανάπτυξη.
Κατά το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Retit, ενώ οι τράπεζες χειρίζονται τα ανοίγματά τους σε μη
εξυπηρετούμενα δάνεια, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω μέσα ώστε να
αντιμετωπίσουν τις «κληρονομιές» της κρίσης. Αυτό εν τέλει θα τους επιτρέψει να εστιάσουν στην στήριξη
της οικονομικής ανάκαμψης. Ο ίδιος εκτίμησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν
αξιοσημείωτη πρόοδο στην αντιμετώπιση χρόνιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Οι τράπεζες
τώρα, επεσήμανε τελούν υπό διαπραγμάτευση σε ένα κλάσμα της αξίας στην οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε
ο κλάδος.
Τέλος, όπως επεσήμανε ο Πάνος Παπάζογλου, της EY η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συμφωνία
σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιμετώπισης του προβλήματος των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη
του SSM και της ΕΚΤ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος θα επιτρέψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις
άλλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες στα funds στη Νέα Υόρκη

ADMAN

Της Ελευθερίας Κούρταλη
Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα, βρέθηκαν
στο ραντάρ των επενδυτών κατά το ετήσιο συνέδριο της Capital Linkστη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος
µίλησε στο συνέδριο, “οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις
πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας”, υπογραµµίζοντας ουσιαστικά
τη βασικότερη αιτία που το ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα
αδύναµη πορεία, µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών
τραπεζών να έχουν “γονατίσει”, ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει – πλην µερικών… διαλειµµάτων –
αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Λίγες ηµέρες πριν το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες – σε
ηµερίδα που διοργάνωσε η Goldman Sachs στο Λονδίνο – αποκάλυψαν τα σχέδιά τους για το επόµενο
διάστηµα.
Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρµογή του σχεδίου επιθετικής µείωσης των NPEs, η Alpha
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Bank σηµείωσε πως εξετάζει το ενδεχόµενο να αναπαραγάγει το µοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης της
Eurobank, προκειµένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σηµείωσε ότι θα χρειαστεί
να εκδώσει οµόλογα Tier-2, προκειµένου να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G), ενώ η
Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και “επιπλέον εργαλεία” το 2020.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο σύµφωνα µε δηλώσεις
τραπεζιτών στη Νέα Υόρκη είναι µία σηµαντική εξέλιξη για τον κλάδο, σύµφωνα µε την Goldman Sachs
είναι ακόµα σε πολύ πρώιµο στάδιο. Oρισµένες ελληνικές τράπεζες ανέφεραν ότι ο SSM εξέφρασε
επιφυλάξεις όσον αφορά το µέγεθος του SPV (40 δισ. ευρώ), ενώ η µεταφορά των αναβαλλόµενων
φορολογικών πιστώσεων µπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση.
Η διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και πως οι ελληνικές τράπεζες θα µπορέσουν να στηρίξουν την
οικονοµία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο των τραπεζιτών, όσο και των επενδυτών στη
Νέα Υόρκη αυτή την εβδοµάδα.
Όπως σηµείωσε ο Julien Petit, Διευθύνων Σύµβουλος της Goldman Sachs, σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου
της Capital Link µε θέµα τις ελληνικές τράπεζες, τα τελευταία 3 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν
σηµειώσει σηµαντική πρόοδο στην αντιµετώπιση των χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει το τραπεζικό
σύστηµα. Ωστόσο, σήµερα διαπραγµατεύονται κατά ένα µικρό ποσοστό της αξίας µε την οποία ο κλάδος
ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2015. Όπως τόνισε, ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εκθέσεις τους σε NPEs,
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα για την αντιµετώπιση των
προβληµάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την
προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης.
Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Καραµούζης πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και
πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου της Eurobank, επεσήµανε πως οι συνθήκες ρευστότητας
βελτιώνονται συνεχώς, µε τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες να µετασχηµατίζουν γρήγορα τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά µοντέλα τους.
Η ολοκλήρωση του προγράµµατος οικονοµικής προσαρµογής δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, τη δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την αύξηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως επεσήµανε πρέπει
συγχρόνως να διατηρήσει τη θετική δυναµική των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και την απαραίτητη
στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας σηµείωσε πως οι συστηµικές
τράπεζες προχωρούν στη µείωση των NPEs, διατηρώντας τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα
αποθέµατα ρευστότητας ενόψει της αυξανόµενης ζήτησης για εταιρική πίστωση η οποία µε τη σειρά της
θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την κερδοφορίας
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΤΧΣ, Martin Czurda σηµείωσε πως οι σηµαντικές εξελίξεις στο
εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των NPLs τραπεζών, οι οποίες συνοδεύονται από βελτίωση των
οικονοµικών προοπτικών της χώρας, θα συµβάλουν στην ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τις τράπεζες να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν την οικονοµική δραστηριότητα.
Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων σύµβουλος της “ΕΥ Ελλάδος”, σηµείωσε πως προτεραιότητα θα
πρέπει να είναι η επίτευξη συµφωνίας για ένα συνεκτικό και εφαρµόσιµο σχέδιο για την αντιµετώπιση του
θέµατος των NPEs των ελληνικών τραπεζών, το οποίο θα έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΚΤ και του SSM.
Η αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος θα επιτρέψει επίσης στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν
στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
18
FacebookTwitter
SHARES

http://www.capital.gr/
Publication date: 11/12/2018 17:02
Alexa ranking (Greece): 91
http://www.capital.gr/oikonomia/3332674/ti-eipan-oi-trapezites-sta-funds-sti-nea-u...

Τι είπαν οι τραπεζίτες στα funds στη Νέα Υόρκη για τα κόκκινα δάνεια
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα, βρέθηκαν
στο ραντάρ των επενδυτών κατά το ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος
μίλησε στο συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις
πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τομέας", υπογραμμίζοντας ουσιαστικά
τη βασικότερη αιτία που το ελληνικό Χρηματιστήριο εδώ και επτά και πλέον μήνες, καταγράφει ιδιαίτερα
αδύναμη πορεία, με την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστημικών
τραπεζών να έχουν "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαμηλός τζίρος που επιμένει – πλην μερικών... διαλειμμάτων –
αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Λίγες ημέρες πριν το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες - σε
ημερίδα που διοργάνωσε η Goldman Sachs στο Λονδίνο - αποκάλυψαν τα σχέδιά τους για το επόμενο
διάστημα. Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρμογή του σχεδίου επιθετικής μείωσης των NPEs, η
Alpha Bank σημείωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπαραγάγει το μοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης
της Eurobank, προκειμένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σημείωσε ότι θα
χρειαστεί να εκδώσει ομόλογα Tier-2, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G),
ενώ η Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και "επιπλέον εργαλεία" το 2020.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις
τραπεζιτών στη Νέα Υόρκη είναι μία σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο, σύμφωνα με την Goldman Sachs
είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Oρισμένες ελληνικές τράπεζες ανέφεραν ότι ο SSM εξέφρασε
επιφυλάξεις όσον αφορά το μέγεθος του SPV (40 δισ. ευρώ), ενώ η μεταφορά των αναβαλλόμενων
φορολογικών πιστώσεων µπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση.
Η διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και πως οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να στηρίξουν την
οικονομία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο των τραπεζιτών, όσο και των επενδυτών στη
Νέα Υόρκη αυτή την εβδοµάδα.
Όπως σημείωσε ο Julien Petit, Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου
της Capital Link με θέμα τις ελληνικές τράπεζες, τα τελευταία 3 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν
σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των χρόνιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό
σύστημα. Ωστόσο, σήμερα διαπραγματεύονται κατά ένα μικρό ποσοστό της αξίας με την οποία ο κλάδος
ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2015. Όπως τόνισε, ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εκθέσεις τους σε NPEs,
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω μέσα για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την
προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης.
Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Καραμούζης πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, επεσήμανε πως οι συνθήκες ρευστότητας
βελτιώνονται συνεχώς, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να μετασχηματίζουν γρήγορα τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά µοντέλα τους.
Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εμπιστοσύνης, τη δημοσιονομική
σταθερότητα και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως επεσήμανε πρέπει
συγχρόνως να διατηρήσει τη θετική δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την απαραίτητη
στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε πως οι συστημικές
τράπεζες προχωρούν στη μείωση των NPEs, διατηρώντας τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα
αποθέματα ρευστότητας ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για εταιρική πίστωση η οποία με τη σειρά της
θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την κερδοφορίας
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΤΧΣ, Martin Czurda σημείωσε πως οι σημαντικές εξελίξεις στο
εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των NPLs τραπεζών, οι οποίες συνοδεύονται από βελτίωση των
οικονομικών προοπτικών της χώρας, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τις τράπεζες να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν την οικονοµική δραστηριότητα.
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Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της "ΕΥ Ελλάδος", σημείωσε πως προτεραιότητα θα
πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας για ένα συνεκτικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για την αντιμετώπιση του
θέµατος των NPEs των ελληνικών τραπεζών, το οποίο θα έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΚΤ και του SSM.
Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα επιτρέψει επίσης στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν
στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
Capital Link
Goldman Sachs
Τράπεζες
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Αισιόδοξοι οι Έλληνες τραπεζίτες Προτεινόµενο
Την αισιοδοξία τους για το µέλλον αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίζουν κατέθεσαν
οι τραπεζίτες που µετείχαν στα πανελ του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Η χώρα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει την βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, την δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα επεσήµανε ο Χρήστος Μεγάλου, ενώ
παράλληλα διατηρεί την θετική δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την απαραίτητη στροφή προς
ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.

Κατά τον CEO της Πειραιώς η ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για τη χώρα µας.

Στο γεγονός ότι οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται στάθηκε ο Νίκολαος Καραµούζης προέδρος της
Eurobank. Οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες ταχύτατα µετατρέπουν τα επιχειρηµατικά και λειτουργικά
τους µοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια συναλλαγών.

Σύµφωνα µε τον Παύλο Μυλώνα, διευθύνων σύµβολο της Εθνικής, µε τη βελτίωση των δοµικών στοιχείων
της οικονοµίας οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και τονώνουν τα µαξιλάρια
ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόµενη ζήτηση για εταιρική δανειοδότηση.

Ο Martin Czurda από την πλευρά του ΤΧΣ σηµείωσε ότι οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης των
NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της χώρας και την τόνωση
της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και να τονώσουν την
οικονοµική ανάπτυξη.

Κατά το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Retit, ενώ οι τράπεζες χειρίζονται τα ανοίγµατά τους σε µη
εξυπηρετούµενα δάνεια, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα ώστε να
αντιµετωπίσουν τις «κληρονοµιές» της κρίσης. Αυτό εν τέλει θα τους επιτρέψει να εστιάσουν στην στήριξη
της οικονοµικής ανάκαµψης. Ο ίδιος εκτίµησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν
αξιοσηµείωτη πρόοδο στην αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο κλάδος. Οι τράπεζες
τώρα, επεσήµανε τελούν υπό διαπραγµάτευση σε ένα κλάσµα της αξίας στην οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε
ο κλάδος.

Τέλος, όπως επεσήµανε ο Πάνος Παπάζογλου της EY η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία σε
ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη του
SSM και της ΕΚΤ. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος θα επιτρέψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις άλλες
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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Αλ. Τσίπρας: Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα εταιρεία σε λιγότερο από µια
ώρα και επενδύσεις fast track

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το “Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης”, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα αποτελεί ασφαλή επενδυτικό προορισµό
Μήνυµα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
Αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας, την
πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα
µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την
ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠE
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Αισιοδοξία των τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link
Στην βελτίωση της οικονοµικής κατάστασης αλλά και στην πρόκληση των κόκκινων δανείων στάθηκαν
υψηλόβαθµα τραπεζικά στελέχη στις τοποθετήσεις τους στη Νέα Υόρκη. Τα θετικά βήµατα και η ανάγκη
επιτάχυνσης των διαδικασιών.
Την αισιοδοξία τους για το µέλλον αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίζουν κατέθεσαν
οι τραπεζίτες που µετείχαν στα πανελ του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Η χώρα πρέπει να
κεφαλαιοποιήσει την βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, την δηµοσιονοµική σταθερότητα και την
αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα επεσήµανε ο Χρήστος Μεγάλου, ενώ παράλληλα διατηρεί την θετική
δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την απαραίτητη στροφή προς ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Κατά τον CEO της Πειραιώς η ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για τη χώρα µας. Στο γεγονός ότι οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται στάθηκε ο Νίκολαος
Καραµούζης προέδρος της Eurobank. Οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες ταχύτατα µετατρέπουν τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά τους µοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά
κανάλια συναλλαγών. Σύµφωνα µε τον Παύλο Μυλώνα , διευθύνων σύµβολο της Εθνικής, µε τη βελτίωση
των δοµικών στοιχείων της οικονοµίας οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και
τονώνουν τα µαξιλάρια ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόµενη ζήτηση για εταιρική
δανειοδότηση. Ο Martin Czurda από την πλευρά του ΤΧΣ σηµείωσε ότι οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής
διαχείρισης των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της
χώρας και την τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και
να τονώσουν την οικονοµική ανάπτυξη. Κατά το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Retit , ενώ οι τράπεζες
χειρίζονται τα ανοίγµατά τους σε µη εξυπηρετούµενα δάνεια, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους
δοθούν περαιτέρω µέσα ώστε να αντιµετωπίσουν τις «κληρονοµιές» της κρίσης. Αυτό εν τέλει θα τους
επιτρέψει να εστιάσουν στην στήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης. Ο ίδιος εκτίµησε ότι τα τελευταία τρία
χρόνια οι τράπεζες έκαναν αξιοσηµείωτη πρόοδο στην αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων που
αντιµετωπίζει ο κλάδος. Οι τράπεζες τώρα, επεσήµανε τελούν υπό διαπραγµάτευση σε ένα κλάσµα της
αξίας στην οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε ο κλάδος. Τέλος, όπως επεσήµανε ο Πάνος Παπάζογλου της EY η
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος
των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη του SSM και της ΕΚΤ. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος θα
επιτρέψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις άλλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας» ανέφερε η
Έλενα Κουντουρά στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link

«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας στη Νέα
Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.

«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
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και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
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Αισιοδοξία των τραπεζιτών στο συνέδριο της Capital Link
Την αισιοδοξία τους για το µέλλον αλλά και τις προκλήσεις που καλούνται να αντιµετωπίζουν κατέθεσαν
οι τραπεζίτες που µετείχαν στα πανελ του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Η χώρα πρέπει να κεφαλαιοποιήσει την βελτίωση της διεθνούς εµπιστοσύνης, την δηµοσιονοµική
σταθερότητα και την αυξηµένη οικονοµική δραστηριότητα επεσήµανε ο Χρήστος Μεγάλου, ενώ
παράλληλα διατηρεί την θετική δυναµική στις δοµικές µεταρρυθµίσεις και την απαραίτητη στροφή προς
ένα νέο αναπτυξιακό µοντέλο.
Κατά τον CEO της Πειραιώς η ολοκλήρωση του προγράµµατος δηµιουργεί σηµαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για τη χώρα µας.
Στο γεγονός ότι οι συνθήκες ρευστότητας βελτιώνονται στάθηκε ο Νίκολαος Καραµούζης προέδρος
της Eurobank. Οι τέσσερεις συστηµικές τράπεζες ταχύτατα µετατρέπουν τα επιχειρηµατικά και
λειτουργικά τους µοντέλα, επενδύουν πολύ στην τεχνολογία αλλά και τα εναλλακτικά κανάλια
συναλλαγών.
Σύµφωνα µε τον Παύλο Μυλώνα, διευθύνων σύµβολο της Εθνικής, µε τη βελτίωση των δοµικών
στοιχείων της οικονοµίας οι τράπεζες µειώνουν τα NPEs, προστατεύουν τα κεφάλαια και τονώνουν τα
µαξιλάρια ρευστότητας, ενώ παράλληλα καταγράφεται αυξανόµενη ζήτηση για εταιρική δανειοδότηση.
Ο Martin Czurda από την πλευρά του ΤΧΣ σηµείωσε ότι οι εξελίξεις στο πλαίσιο εσωτερικής διαχείρισης
των NPLs από τις τράπεζες σε συνδυασµό µε την βελτίωση της οικονοµικής εικόνας της χώρας και την
τόνωση της ανάπτυξης θα βοηθήσουν τις τράπεζες να γίνουν πιο ανταγωνιστικές αλλά και να τονώσουν
την οικονοµική ανάπτυξη.
Κατά το στέλεχος της Goldman Sachs, Julien Retit, ενώ οι τράπεζες χειρίζονται τα ανοίγµατά τους σε µη
εξυπηρετούµενα δάνεια, η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω µέσα ώστε να
αντιµετωπίσουν τις «κληρονοµιές» της κρίσης. Αυτό εν τέλει θα τους επιτρέψει να εστιάσουν στην στήριξη
της οικονοµικής ανάκαµψης. Ο ίδιος εκτίµησε ότι τα τελευταία τρία χρόνια οι τράπεζες έκαναν
αξιοσηµείωτη πρόοδο στην αντιµετώπιση χρόνιων προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο κλάδος. Οι τράπεζες
τώρα, επεσήµανε τελούν υπό διαπραγµάτευση σε ένα κλάσµα της αξίας στην οποία ανακεφαλαιοποιήθηκε
ο κλάδος.
Τέλος, όπως επεσήµανε ο Πάνος Παπάζογλου της EY η προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η συµφωνία
σε ένα συνεκτικό πλάνο αντιµετώπισης του προβλήµατος των NPEs το οποίο θα έχει την πλήρη στήριξη
του SSM και της ΕΚΤ. Η αντιµετώπιση του προβλήµατος θα επιτρέψει στις τράπεζες να εστιάσουν στις
άλλες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
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Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και
σωστοί - [Ersanews.gr]
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, µίλησε ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακλώτος και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου επισήµανε µεταξύ άλλων: "Αν
παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας, θα
έθετα
Ersanews.gr ·
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Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, µίλησε ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακλώτος και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου επισήµανε µεταξύ άλλων: "Αν
παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας, θα
έθετα
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Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες στα funds στη Νέα Υόρκη - [Capital.gr]
Της Ελευθερίας Κούρταλη Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το timing των γενικών
εκλογών στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο ραντάρ των επενδυτών κατά το ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο
οποίος µίλησε στο συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις
πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας", υπογραµµίζοντας ουσιαστικά τη
βασικότερη αιτία που το ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα
αδύναµη πορεία, µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών
τραπεζών να έχουν "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει - πλην µερικών... διαλειµµάτων αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets. Λίγες ηµέρες πριν
το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τέσσερις...
Capital.gr ·
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Της Ελευθερίας Κούρταλη Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το timing των γενικών
εκλογών στην Ελλάδα, βρέθηκαν στο ραντάρ των επενδυτών κατά το ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο
οποίος µίλησε στο συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις
πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας", υπογραµµίζοντας ουσιαστικά τη
βασικότερη αιτία που το ελληνικό Χρηµατιστήριο εδώ και επτά και πλέον µήνες, καταγράφει ιδιαίτερα
αδύναµη πορεία, µε την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών
τραπεζών να έχουν "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαµηλός τζίρος που επιµένει - πλην µερικών... διαλειµµάτων αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets. Λίγες ηµέρες πριν
το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τέσσερις...
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Τσακαλώτος:«Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο»

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο
ένα νέο φορολογικό σύστηµα, το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο σταθερό και δίκαιο» είπε ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, µετά την οµιλία του στο
20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε στο ίδιο θέµα και κατά τη διάρκεια της οµιλίας του στο φόρουµ,
σηµειώνοντας παράλληλα ότι η βασική αποστολή του Υπουργείου Οικονοµικών τα τελευταία τρία χρόνια
ήταν «να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε, όταν βγούµε από το πρόγραµµα, να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη
καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της
δηµόσιας υγείας και της παιδείας».
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο υπουργός Οικονοµικών είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη
Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα
επόµενα τέσσερα χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος, παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως, ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ'
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες
εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να
αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, «χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε».
Παράλληλα, ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης, καθώς λόγω
του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, γι' αυτό
χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά που θα χρειαστούν.
Ερωτηθείς πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πώς θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές. «Δεν έχω διαπιστώσει
καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει τόσο καλά, έχει να κάνει
µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις
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τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και υπάρχει επιστροφή
καταθέσεων. Επίσης, µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά στις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του
ΤΑΙΠΕΔ, ενώ ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της
περιουσίας του Δηµοσίου, όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να
προχωρήσει µε άλλους τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού Δηµοσίου, της
αναπτυξιακής πολιτικής αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κ.λπ.). Διαβεβαίωσε επίσης
για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η
άδεια για το καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό «παροχολογία» που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ''παροχολογία''. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος;… Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Παράλληλα, τόνισε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η
χρονιά ήταν πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο» είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας του, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως, από την άλλη βοηθά στην
αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
Labels Οικονοµικά
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι δίκαιοι και σωστοί

«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
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Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ‘παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
thetoc.gr
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link στη Νέα Υόρκη
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital
Link Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ.
Κεντρικός οµιλητής στο επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος
για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
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Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αποστόλης Ζουπανιώτης
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που µπήκαν δίκαιοι και
σωστοί
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα
3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας, θα
έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό
σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα
περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο
πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων
θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
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αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
ΑΠΕ-ΜΠΕ/protothema
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Τι είπαν οι Έλληνες τραπεζίτες στα funds στη Νέα Υόρκη
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Η κατάσταση των ελληνικών τραπεζών καθώς και το timing των γενικών εκλογών στην Ελλάδα, βρέθηκαν
στο ραντάρ των επενδυτών κατά το ετήσιο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε και ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο οποίος
μίλησε στο συνέδριο, "οι επενδυτές έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις
πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τομέας", υπογραμμίζοντας ουσιαστικά
τη βασικότερη αιτία που το ελληνικό Χρηματιστήριο εδώ και επτά και πλέον μήνες, καταγράφει ιδιαίτερα
αδύναμη πορεία, με την κεφαλαιοποίησή του αλλά και αυτήν των τεσσάρων ελληνικών συστημικών
τραπεζών να έχουν "γονατίσει", ενώ ο πολύ χαμηλός τζίρος που επιμένει – πλην μερικών... διαλειμμάτων –
αποτελεί απόδειξη του πολύ χαµηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος στα ελληνικά assets.
Λίγες ημέρες πριν το συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες - σε
ημερίδα που διοργάνωσε η Goldman Sachs στο Λονδίνο - αποκάλυψαν τα σχέδιά τους για το επόμενο
διάστημα. Η Eurobank ανέφερε ότι προχωράει στην εφαρμογή του σχεδίου επιθετικής μείωσης των NPEs, η
Alpha Bank σημείωσε πως εξετάζει το ενδεχόμενο να αναπαραγάγει το μοντέλο εταιρικής αναδιάρθρωσης
της Eurobank, προκειμένου να διαγράψει τον κίνδυνο αραίωσης (dilution), η Εθνική σημείωσε ότι θα
χρειαστεί να εκδώσει ομόλογα Tier-2, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του πυλώνα 2 (P2G),
ενώ η Πειραιώς σκοπεύει να εκδώσει τίτλο Tier 2 το 2019 και "επιπλέον εργαλεία" το 2020.
Σε ό,τι αφορά το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τα κόκκινα δάνεια, το οποίο σύμφωνα με δηλώσεις
τραπεζιτών στη Νέα Υόρκη είναι μία σημαντική εξέλιξη για τον κλάδο, σύμφωνα με την Goldman Sachs
είναι ακόμα σε πολύ πρώιμο στάδιο. Oρισμένες ελληνικές τράπεζες ανέφεραν ότι ο SSM εξέφρασε
επιφυλάξεις όσον αφορά το μέγεθος του SPV (40 δισ. ευρώ), ενώ η μεταφορά των αναβαλλόμενων
φορολογικών πιστώσεων µπορεί να συνιστά κρατική ενίσχυση.
Η διαχείριση των κόκκινων δανείων αλλά και πως οι ελληνικές τράπεζες θα μπορέσουν να στηρίξουν την
οικονομία, βρέθηκαν στο επίκεντρο των συζητήσεων τόσο των τραπεζιτών, όσο και των επενδυτών στη
Νέα Υόρκη αυτή την εβδοµάδα.
Όπως σημείωσε ο Julien Petit, Διευθύνων Σύμβουλος της Goldman Sachs, σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου
της Capital Link με θέμα τις ελληνικές τράπεζες, τα τελευταία 3 χρόνια, οι ελληνικές τράπεζες έχουν
σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση των χρόνιων προκλήσεων που αντιμετωπίζει το τραπεζικό
σύστημα. Ωστόσο, σήμερα διαπραγματεύονται κατά ένα μικρό ποσοστό της αξίας με την οποία ο κλάδος
ανακεφαλαιοποιήθηκε το 2015. Όπως τόνισε, ενώ οι τράπεζες διαχειρίζονται τις εκθέσεις τους σε NPEs,
προτεραιότητα θα πρέπει να είναι να τους δοθούν περαιτέρω μέσα για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που έχουν συσσωρευτεί από το παρελθόν. Μόνο αυτό θα τους επιτρέψει να στρέψουν την
προσοχή τους στην υποστήριξη της οικονοµικής ανάκαµψης.
Από την πλευρά του ο κ. Νικόλαος Καραμούζης πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και
πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Eurobank, επεσήμανε πως οι συνθήκες ρευστότητας
βελτιώνονται συνεχώς, με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες να μετασχηματίζουν γρήγορα τα
επιχειρηµατικά και λειτουργικά µοντέλα τους.
Η ολοκλήρωση του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες αλλά και
προκλήσεις για την Ελλάδα, τόνισε ο κ. Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς. Η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τη βελτίωση της διεθνούς εμπιστοσύνης, τη δημοσιονομική
σταθερότητα και την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Ωστόσο, όπως επεσήμανε πρέπει
συγχρόνως να διατηρήσει τη θετική δυναμική των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την απαραίτητη
στροφή προς ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης.
Ο κ. Παύλος Μυλωνάς, Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε πως οι συστημικές
τράπεζες προχωρούν στη μείωση των NPEs, διατηρώντας τα κεφάλαιά τους και ενισχύοντας τα
αποθέματα ρευστότητας ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης για εταιρική πίστωση η οποία με τη σειρά της
θα επιτρέψει στις τράπεζες να βελτιώσουν την κερδοφορίας
Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΤΧΣ, Martin Czurda σημείωσε πως οι σημαντικές εξελίξεις στο
εσωτερικό πλαίσιο διαχείρισης των NPLs τραπεζών, οι οποίες συνοδεύονται από βελτίωση των
οικονομικών προοπτικών της χώρας, θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και θα βοηθήσουν τις τράπεζες να
γίνουν πιο ανταγωνιστικές και να ενισχύσουν την οικονοµική δραστηριότητα.
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Ο κ. Πάνος Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της "ΕΥ Ελλάδος", σημείωσε πως προτεραιότητα θα
πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας για ένα συνεκτικό και εφαρμόσιμο σχέδιο για την αντιμετώπιση του
θέµατος των NPEs των ελληνικών τραπεζών, το οποίο θα έχει την πλήρη υποστήριξη της ΕΚΤ και του SSM.
Η αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος θα επιτρέψει επίσης στις ελληνικές τράπεζες να επικεντρωθούν
στις πρόσθετες προκλήσεις που αντιµετωπίζουν.
Capital Link
Goldman Sachs
Τράπεζες
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Τσακαλώτος: Στόχος ένα φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, σταθερό και
δίκαιο
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
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υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο 'παροχολογία'. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; …Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε άλλο
σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη βοηθά
στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους εκπληρώνει.
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Προσκλητήριο για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό από Κουντουρά στη
Νέα Υόρκη
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα
Κουντουρά, από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή
χρονιά οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου
και Όλγας Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την
τελευταία τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε
στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης,
κ. Γιώργος Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες
τουριστικές επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Mυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
πηγή euro2day.gr
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Τσακαλώτος: Οι επενδυτές ανησυχούν για τις τράπεζες, αλλά βλέπουν ότι
επιτυγχάνονται οι στόχοι
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η
προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο
Στις ανησυχίες των επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες αναφέρθηκε ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στη Νέα
Υόρκη, µετά την οµιλία του στο συνέδριο της Capital Link.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις, όπως µεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει
πλήρως ότι η σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η
επιτήρηση.
Έχουν κάποιες ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει
η κυβέρνηση και παίρνει ο ιδιωτικός τοµέας.
Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν.
Αλλά αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον
ELA και υπάρχει επιστροφή καταθέσεων.
Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και τι στρατηγική θα
ακολουθήσουµε».
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση
φορολογίας των επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει
ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα
µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων.
Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν
τελειώνει ποτέ.
Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και
πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας
κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος
θέρµανσης, καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις.
«Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς όµως να προστατεύονται οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές.
Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Στην οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, εκτίµησε περί
τα τέλη Ιανουαρίου.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ

http://worldenergynews.gr/
Publication date: 11/12/2018 15:55
Alexa ranking (Greece): 6246
http://worldenergynews.gr/index.php?id=28596

ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ).
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του Ελληνικού ότι σύντοµα
θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
www.worldenergynews.gr

https://www.ersanews.gr/
Publication date: 11/12/2018 15:55
Alexa ranking (Greece): 32231
https://www.ersanews.gr/article/2922631/Tsakalotos-Den-itan-oloi-oi-foroi-sti-diark...

Τσακαλώτος: Δεν ήταν όλοι οι φόροι στη διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και
σωστοί
Στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, µίλησε ο Έλληνας υπουργός
Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακλώτος και κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου επισήµανε µεταξύ άλλων:
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα
Πηγή: MADATA.GR
11/12 12:15
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The government aims at a simpler, fairer tax system,Tsakalotos says (video)
"If I remained as finance minister for the next three to four years, apart from the stability, I would make a new simpler
and fairer tax system a personal goal," Finance Minister Euclid Tsakalotos said in a press conference after his
speech at the 20th Capital Link investment forum in New York. Tsakalotos also referred to his speech at the forum,
noting that the main task of the finance ministry in the last three years was to have the framework so that when
Greece exited the programme, it could deal with the main challenges of the Greek economy - issues of growth, public
health and education. Asked whether the new tax system will include a larger tax reduction for companies, Tsakalotos
said that the prime minister has already announced that the tax on profits will be reduced by 1 pct annually over the
next four years. "The fight against tax evasion, as in all European countries, never ends. It is often an unequal fight,
because large...
Mignatiou.com ·
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Πάλµερ σε Capital Link: H Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις ΗΠΑ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Εχουµε λάβει µια στρατηγική απόφαση ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός εταίρος για τις
Ηνωµένες Πολιτείες, καθώς επιδιώκουµε να οικοδοµήσουµε σταθερότητα και ευηµερία σε αυτή την
πολύπλοκη περιοχή» δήλωσε ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, µιλώντας στο επίσηµο δείπνο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link, οι εργασίες του οποίου πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.
Ο Μάθιου Πάλµερ ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο δείπνο, στη διάρκεια του οποίου τιµήθηκε µε το βραβείο
«2018 Hellenic Capital Link Leadership Award», ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος
της MYTILINEOS S.A., για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Στην οµιλία του ο Μάθιου Πάλµερ χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη φετινή χρονιά στις ελληνοαµερικανικές
σχέσεις, για να σηµειώσει ότι έχοντας εργαστεί για ένα µεγάλο µέρος της σταδιοδροµίας του στα θέµατα
ΗΠΑ-Ελλάδας, δεν έχει δει ποτέ µια ισχυρότερη και περισσότερο ζωντανή σχέση µεταξύ των δύο χωρών.
«Κατά τη γνώµη µου, δεν υπάρχει µεγαλύτερο σύµβολο των αυξανόµενων οικονοµικών και διαπροσωπικών
σχέσεών µας από τη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου είχα το προνόµιο να συµµετέχω ως µέλος
µιας µεγάλης, υψηλού επιπέδου αντιπροσωπείας των ΗΠΑ» τόνισε.
Ο κ. Πάλµερ επισήµανε ότι οι δύο χώρες συµµερίζονται τους βασικούς στόχους όσον αφορά τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Τουρκία και την επιθυµία τους να διατηρήσουµε αυτές τις χώρες αγκυροβοληµένες
στους δυτικούς και ευρωατλαντικούς θεσµούς. Πρόσθεσε ακόµη πως η Ελλάδα συµµερίζεται την ανησυχία
των ΗΠΑ για τη θαλάσσια ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
«Σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο βλέπουµε την Ελλάδα όχι απλά ως αγορά 11 εκατοµµυρίων ανθρώπων, αλλά
ως πύλη προς τα Δυτικά Βαλκάνια, βασικό εταίρο µε το Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Κύπρο και ζωτικής
σηµασίας για τη µελλοντική ενεργειακή εικόνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη» συµπλήρωσε. Ωστόσο,
χαρακτήρισε βασική συνιστώσα αυτού, την ολοκλήρωση της συµφωνίας Πρεσπών και τις ευκαιρίες που θα
ανοίξει.
Αναφερόµενος στην αυξανόµενη αµυντική σχέση των δύο χωρών, είπε πως είναι σηµαντικό να
αναγνωρίσουµε την πρόοδο που έχει σηµειωθεί, ως σύµβολο της εµπιστοσύνης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Και
έφερε ως παραδείγµατα την εναλλαγή αεροσκαφών και εξοπλισµού του ΝΑΤΟ µέσω της Θεσσαλονίκης και
Αλεξανδρούπολης, στη µεγιστοποίηση της χρήσης του κόλπου της Σούδας κ.α., που δείχνουν την
εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας προς αµοιβαίο όφελος.
«Η πρόσφατη άφιξη των στρατευµάτων και των ελικοπτέρων µας στο Στεφανοβίκειο είναι ένα ακόµη
σηµαντικό µήνυµα. Όχι µόνο οι τοπικές κοινότητες ωφελούνται οικονοµικά από την προσωρινή παρουσία
αµερικανικών δυνάµεων στην Ελλάδα, αλλά και αυτές οι εναλλαγές δηµιουργούν, επίσης, την ευκαιρία να
συνεργαστούµε µε τους εταίρους µας από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάµεις. Οι ασκήσεις µας επιτρέπουν να
αναπτύξουµε κοινές δυνατότητες για αµοιβαίο όφελος και των δύο χωρών µας και για περιφερειακή
σταθερότητα».
Έκανε ειδική µνεία στα ενεργειακά, συµπεριλαµβανοµένου του αγωγού ΤΑΠ, το πρότζεκτ στην
Αλεξανδρούπολη, τις κοινές γεωτρήσεις ΕΧΧΟΝ-Total ανοιχτά της Κρήτης και τις δραστηριότητες της
Energean. Επίσης, για σενάρια που αφορούν την ανάπτυξη αιολικών, ηλιακών και άλλων ανανεώσιµων
πηγών, όπου η Ελλάδα διαθέτει τόσα πολλά δυναµικά και όπου υπάρχει µεγάλη αµερικανική τεχνογνωσία
και τεχνολογία, προσφέροντας µεγάλες δυνατότητες.
Μίλησε ακόµα για τις ευκαιρίες στον τουριστικό κλάδο, σηµειώνοντας πως αµερικανικές εταιρείες
εξετάζουν προσεκτικά τις ευκαιρίες στην Ελλάδα και το κάνουν µε την πολύ ισχυρή υποστήριξη της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.Ωστόσο, ο Μάθιου Πάλµερ υπογράµµισε ότι οι επενδυτές πρόκειται να λάβουν
κρίσιµες αποφάσεις µε βάση την ικανότητα της ελληνικής κυβέρνησης να αποδείξει ότι µπορεί να
αποµακρύνει τα εµπόδια στις επενδύσεις και την οικονοµική ανάπτυξη.
«Θα συνεχίσουµε να κάνουµε ό, τι µπορούµε για να κινητοποιήσουµε τα µέσα και τους πόρους της
κυβέρνησης των ΗΠΑ για να στηρίξουµε την Ελλάδα στις προσπάθειές της να διευκολύνει περαιτέρω το
εµπόριο και τις επενδύσεις. Ωστόσο, πολλά εξαρτώνται από τις κυβερνητικές πολιτικές και αποφάσεις.
Όπως γνωρίζει το ακροατήριο, ο ρυθµός ανάπτυξης θα καθοριστεί σηµαντικά από τα µηνύµατα που
στέλνει η ελληνική κυβέρνηση σε ξένους και εγχώριους επενδυτές» εκτίµησε.
Το θέµα αυτό, είπε ο κ. Πάλµερ, θα εγερθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου (που θα ξεκινήσει την
Πέµπτη στην Ουάσιγκτον) και πρόσθεσε:
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«Θέλουµε να δώσουµε θετική προβολή στις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύει η Ελλάδα, αλλά και να
συζητήσουµε ειλικρινά και άµεσα σχετικά µε τους τοµείς όπου οι Αµερικανοί και άλλοι διεθνείς επενδυτές
εξακολουθούν να αναζητούν σαφήνεια σχετικά µε την κυβερνητική πολιτική».
Ιδιαίτερη µνεία έκανε στην ελληνοαµερικανική κοινότητα, την οποία χαρακτήρισε πυλώνα στη διµερή
σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας, ενώ µίλησε και για τον στρατηγικό διάλογο.
«Υπάρχουν πολλά για να µας κάνουν να ελπίζουµε και εάν υπήρχε ποτέ µία εποχή για να επενδύσουµε στην
Ελλάδα – στα µέτωπα της οικονοµίας, της πολιτικής, της ασφάλειας και των προσώπων – αυτή η στιγµή
είναι τώρα. Και έτσι, στο πλαίσιο αυτό, προσεγγίζουµε τον Στρατηγικό Διάλογο µας µε την Ελλάδα την
Πέµπτη και θα συνεχίσουµε να πιέζουµε για εµβάθυνση και εξειδίκευση στη σχέση µας».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αποστόλης Ζουπανιώτης
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες»
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
NEWSBEAST.GR
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Έλ. Κουντουρά: Ελκυστική η Ελλάδα για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον
τουρισµό

Την 10η Φεβρουαρίου 2018 η AcroBase έγινε 30 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στον
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού απηύθυνε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, από
το βήµα του 20ου Capital Link "Ιnvest in Greece" Forum.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Παραδοχή Τσακαλώτου: Δεν ήταν όλοι οι φόροι που µπήκαν δίκαιοι και
σωστοί
papageorgiou@gmail.com (newsroom)
© Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι' χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε τη Δευτέρα σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
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Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Άνευρη και επιφυλακτική άνοδος στο Χρηµατιστήριο
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Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Σταθεροποιητικά, µε µικρά διαλείµµατα ανοδικής κίνησης, κινείται σήµερα το χρηµατιστήριο Αθηνών, το
οποίο επιλέγει να σπάσει το πενθήµερο πτωτικό σερί µε µια ουδέτερη κατά βάση συνεδρίαση, χωρίς ρυθµό
και τζίρο.
© Capital.gr ...
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης καταγράφει άνοδο 0,31% στις 640,18 µονάδες, ενώ ο τζίρος είναι στα 31,4
εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 8,5 εκατ. τεµάχια. Άνοδο 0,47% καταγράφει και ο FTSE 25, στις 1.677,80
µονάδες, ενώ ο τραπεζικός δείκτης σηµειώνει κέρδη 1,02% στις 470,18 µονάδες.
Τα 20 από τα 30 εκατ. ευρώ που έχει διακινήσει µέχρι τώρα το Χρηµατιστήριο αποδίδονται στο πακέτο της
Grivalia, η οποία στην τιµή των 8,50 ευρώ διακίνησε 2,2 εκατ. τεµάχια. Η αξία του πακέτου ήταν 19,2 εκατ.
ευρώ, στα οποία εάν προστεθεί και ένα πακέτο 821 χιλ. ευρώ της Jumbo, τότε έχουν συντεθεί τα 2/3 του
µέχρι τώρα τζίρου.
Η σηµερινή εικόνα φυσικά δεν ικανοποιεί τους εγχώριους επενδυτές, οι οποίοι βλέπουν το
Χρηµατιστήριο να ακολουθεί τις διεθνείς αγορές κυρίως κατά τις αρνητικές ηµέρες. Αντίθετα, σήµερα που
το κλίµα στις ευρωαγορές είναι ιδιαιτέρως θετικό, το Χρηµατιστήριο διεκπεραιώνει µια συνεδρίαση
χαµηλών κερδών και τζίρου.
Έτσι, η αγορά λοιπόν δείχνει περισσότερο αναµονή, µε µικρές και επιλεκτικές κινήσεις, χωρίς να
αναλαµβάνει ρίσκο και να αναλώνει κεφάλαια που µπορεί να της χρειαστούν εν ευθέτω χρόνω. Διότι όπως
αναφέρουν εγχώριοι αναλυτές, η λήξη της χρονιάς µπορεί να δηµιουργήσει την ανάγκη στήριξης της
αγοράς, σε περίπτωση που οι short επιχειρήσουν τις τελευταίες κινήσεις της χρονιάς.
Έτσι, εκτός της σηµερινής, το ΧΑ έχει 11 συνεδριάσεις µέχρι το τέλος του έτους, ώστε να περιορίσει τις
απώλειες του 2018, οι οποίες ξεπερνούν το 20%. Μέσα σε αυτό το χρονικά περιορισµένο πλαίσιο θα πρέπει
να δώσει και το στίγµα των επενδυτών για τη νέα χρονιά, ένα στοίχηµα πολύ δύσκολο εάν αναλογιστεί
κανείς και τις εκλογικές αναµετρήσεις που επακολουθούν.
Και το βασικό διακύβευµα το σκιαγράφησε ο ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Ντ. Κοστέλο στο συνέδριο της
Capital Link στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο Κοστέλο επανάλαβε πολλές φορές την ανάγκη να ολοκληρωθούν οι
µεταρρυθµίσεις που έχουν µείνει στη µέση ώστε να αποδείξει η κυβέρνηση, κυρίως στις αγορές στις οποίες
θέλει να επιστρέψει, την βούλησή της να µείνει σταθερή στις δεσµεύσεις της.
Στο ταµπλό τώρα, η Πειραιώς και η Εθνική σηµειώνουν κέρδη 2,94% και 2,23% αντίστοιχα, ενώ άνω του
1% είναι η άνοδος σε ΟΛΠ, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, Coca Cola και Eurobank. Ήπια ανοδικά κινούνται οι ΔΕΗ,
ΕΧΑΕ, Jumbo, Σαράντης, Λάµδα, Φουρλής, Alpha Bank και ΟΤΕ.
Στον αντίποδα, Aegean και Motor Oil σηµειώνουν απώλειες 1,85% και 1,45% αντίστοιχα, ενώ ήπια πτωτικά
κινούνται οι ΟΠΑΠ, Τέρνα Ενεργειακή, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίος και ΓΕΚ Τέρνα. Χωρίς
µεταβολή οι Τιτάν και Grivalia.
Διαβάστε ακόµα:
Θετικά πρόσηµα στην Ευρώπη µε το "βλέµµα" σε Βρετανία και εµπορικό πόλεµο
Μικτά τα πρόσηµα στις ασιατικές αγορές
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Νέα Υόρκη: Προσκλητήριο για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό από
Κουντουρά

Η

Υπουργός Τουρισµού ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά οµιλήτρια στο
συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη.
Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ουCapital Link“Ιnvest in Greece”Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και Όλγας
Μπορνόζη.
Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την
τελευταία τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε
στις µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ.
Γιώργος Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες
τουριστικές επενδύσεις.
Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον κ. Ευάγγελο Mυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. MatthewPalmer.
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The government aims at a simpler, fairer tax system,Tsakalotos says (video)
“If I remained as finance minister for the next three to four years, apart from the stability, I would make a new simpler
and fairer tax system a personal goal,” Finance Minister Euclid Tsakalotos said in a press conference after his
speech at the 20th Capital Link investment forum in New York.
Tsakalotos also referred to his speech at the forum, noting that the main task of the finance ministry in the last three
years was to have the framework so that when Greece exited the programme, it could deal with the main challenges
of the Greek economy – issues of growth, public health and education.

Asked whether the new tax system will include a larger tax reduction for companies, Tsakalotos said that the prime
minister has already announced that the tax on profits will be reduced by 1 pct annually over the next four years.
“The fight against tax evasion, as in all European countries, never ends. It is often an unequal fight, because large
companies and banks have many tools and many lawyers and accountants to face any government regulatory
initiative,” he noted.
However, he admitted that not all the taxes imposed in the course of the crisis in Greece were just and fair, adding
that this needs to be gradually corrected based on the fiscal space that is created.
Tsakalotos said that the fiscal space also allows the government to address the issue of a 2018 heating allowance.
With regard to the acquisition of IMF and ECB loans, he said there will be developments. In his speech at the
conference, Tsakalotos stated that the Public Debt Management Agency (PDMA) will draw up an exit plan for the
markets in 2019 that will include the amounts needed and how many times it will take place. In that framework, a plan
to repay loans that have a higher interest rate will also be included.
Tsakalotos said that there will be no fiscal surprises this year since it was a very good year.
“We achieve the great and important things when we are united” Prokopis Pavlopoulos said
Source: ANA-MPA
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Ε. Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό σύστηµα πολύ πιο απλό, σταθερό
και δίκαιο

Ε. Τσακαλώτος: Στόχος ένα νέο φορολογικό
σύστηµα πολύ πιο απλό, σταθερό και δίκαιο
Δηµοσίευση: 11.12.2018, 15:08
Τελευταία Ενηµέρωση: 11.12.2018, 15:10
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
(πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ’ όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη γι’ χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην
οµιλία του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο
εξόδου στις αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει
χώρα και στο πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο
επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα
συνεχίσει και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
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ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Μιλώντας στο συνέδριο διαφώνησε µε τον χαρακτηρισµό παροχολογία που αποδίδεται στα κοινωνικά
αντίµετρα που έχει εξαγγέλλει η Κυβέρνηση, τονίζοντας ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η δηµιουργία
ενός κοινωνικού κράτους σε στέρεες βάσεις, κάτι που η Ελλάδα δεν διέθετε έως σήµερα.
«Δεν καταλαβαίνω τι εννοούν µε τον όρο ’παροχολογία’. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις; Να
υπόσχεσαι µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; ...Δαπανούµε σε τοµείς κοινωνικούς το
περιθώριο που έχουµε δηµιουργήσει στον προϋπολογισµό. Σε τοµείς κοινωνικούς, όπου η Ελλάδα έχει
χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών».
Είπε πως στον τοµέα των δηµοσιονοµικών δεν πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις, καθώς η χρονιά ήταν
πολύ καλή.
«Δεν είναι πολύ σπουδαία στρατηγική να έχεις υπερπλεόνασµα (over performance) κάθε χρόνο», είπε σε
άλλο σηµείο της οµιλίας τους, σηµειώνοντας ότι έχει επιπτώσεις στην οικονοµία. Όµως από την άλλη
βοηθά στην αξιοπιστία της κυβέρνησης, καθώς γίνεται κατανοητό πως όταν θέτει στόχους, τους
εκπληρώνει.
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://ioannina24.gr/
Publication date: 11/12/2018 15:07
Alexa ranking (Greece): 16087
http://ioannina24.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%...

Τσακαλώτος: Χρειάζεται ένα πιο απλό και δίκαιο φορολογικό σύστηµα

Με ειλικρίνεια απάντησε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, όταν ρωτήθηκε για το
φορολογικό σύστηµα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ο επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε χαρακτηριστικά.
Για το ίδιο θέµα και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, ο κ. Τσακαλώτος σηµείωσε ότι η βασική αποστολή
του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν
βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο τρόπο τις βασικές προκλήσεις της
ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
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Νόµος Κατσέλη, κόκκινα δάνεια, µεταρρυθµίσεις, έξοδος στις αγορές στο
µενού της νέας αξιολόγησης

«Γεύση» από µεταµνηµονιακή επιτήρηση από τις αγορές πήρε χθες ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών στη
Νέα Υόρκη. Στο 20o συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει το Capital Link και µπροστά σε ένα κοινό
Επενδυτών και κυβερνητικών αξιωµατούχων που ενδιαφέρονται για να γίνουν επενδύσεις στην χώρα µας,
ο κύριος Ευκλείδης Τσακαλώτος άκουσε τον επικεφαλής του Κλιµακίου της Κοµισιόν και της Τρόικας για
την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο να τους λέει ότι ελάφρυνση χρέους από τους Ευρωπαίους δεν θα υπάρξει,
εάν δεν εκπληρώσει η κυβέρνηση τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχει αναλάβει. Και επίσης, το ίδιο
κοινό άκουσε τον κύριο Κοστέλο να καλεί την κυβέρνηση να επιδείξει µεγάλη προσοχή στις αλλαγές που
επαγγέλλεται για τα Εργασιακά, γιατί µπορεί να σηµάνει πισωγύρισµα της ελληνικής Οικονοµίας.
Ουσιαστικά ο Ντέκλαν Κοστέλο έθεσε το πλαίσιο των όσων πρέπει να περιµένουν από την Ελλάδα οι
επενδυτές, προκειµένου να φέρουν τα λεφτά τους, δίνοντας το «σήµα» στις αγορές ότι η µεταµνηµονιακή
χαλάρωση και η παροχολογία έχουν όρια και ηµεροµηνία λήξεως, ως την επόµενη Αξιολόγηση τον Απρίλιο
και τα οριστικά στοιχεία για την πορεία της ελληνικής Οικονοµίας το 2018 και τις αρχές του 2019.
Επιχείρηση πειθούς
Με σύνθηµα «Greece is back» («η Ελλάδα επέστρεψε») ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών, προσπάθησε να
διαλύσει τις ανησυχίες παρουσιάζοντας µια αισιόδοξη κατάσταση για την µεταµνηµονιακή πορεία της
χώρας, όπως και νωρίτερα είχε κάνει σε µήνυµά τους προς τους συνέδρους -µέσω streaming µετάδοσης
από την Αθήνα- ο Πρωθυπουργός, κύριος Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας πως η Ελλάδα είναι πλέον ασφαλής
επενδυτικός προορισµός για τα διεθνή κεφάλαια.
Στην οµιλία του το βράδυ της Δευτέρας (ώρα Ελλάδος) ο κύριος Τσακαλώτος επεσήµανε την ανάγκη
«κοινωνικής ενσωµάτωσης των µεταρρυθµίσεων», δίνοντας τον µεταµνηµονιακό ορισµό της «υιοθέτησης
του Προγράµµατος από τους Έλληνες», για την οποία η Κυβέρνηση επιδοκιµάστηκε από τους διεθνείς
θεσµούς –αν και αρχικά επικρίθηκε για την έλλειψή της. Έδωσε µάλιστα την πολιτική διάσταση ότι χωρίς
«κοινωνική ενσωµάτωση» των µεταρρυθµίσεων, τροφοδοτείται η ανάπτυξη ακραίων και εθνικιστικών
τάσεων.
Παράλληλα θέλησε να καθησυχάσει τις ανησυχίες για τον τραπεζικό κλάδο από τα «κόκκινα δάνεια»:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs)».
Επίσης αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπή των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
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Ανησυχίες για τις τράπεζες
Όσον αφορά τη στάση των επενδυτών, ο κ. Τσακαλώτος ανέφερε πως οι επενδυτές «έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας», ωστόσο, ανέφερε πως δεν διαπίστωσε να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση
αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε».
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
Νωρίτερα ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τρόικας στην Αθήνα, Ντέκλαν Κοστέλο, είχε επιστήσει την
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στις αλλαγές που θα γίνουν στον νόµο Κατσέλη για
προστασία της α’ κατοικίας από πλειστηριασµούς, ενώ ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και
των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις»
ανέφερε, λέγοντας ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το πρωτογενές
πλεόνασµα. Ωστόσο τόνισε πως «πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να
ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσεις-κλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και
να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων» και υπογράµµισε πως η
ολοκλήρωση των εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν
οι πρόσθετες παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019
(επιστροφή κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης
και ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF).
Η «σκιά» του ΔΝΤ
Καταπέλτης τόσο κατά των κυβερνήσεων στα χρόνια του Μνηµονίου -όπως τα έζησε ο ίδιος τουλάχιστον
στη χώρα µας- ήταν και ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στην Ελλάδα,
Μποµπ Τράα. Ο κ. Τράα, που είναι πλέον ανεξάρτητος οικονοµολόγος, µίλησε στο ίδιο συνέδριο και
κατηγόρησε το ελληνικό πολιτικό σύστηµα ότι δεν έχει σχέδιο και πως όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται
για φοροελαφρύνσεις, ενώ οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα.
«Η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον», σχολίασε ο κ. Τράα.
Όσον αφορά στη θητεία του στο ΔΝΤ, παραδέχθηκε ότι τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
είναι σκληρά, αλλά η µόνη αυτοκριτική που έκανε αφορούσε την «ελλιπή επικοινωνία» του ΔΝΤ µε τον
ελληνικό λαό. «Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά, για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία», δήλωσε.
Οι ανάγκες δανεισµού
Όλα αυτά έγιναν στην Νέα Υόρκη για τα «µάτια των αγορών» και των υποψηφίων επενδυτών. Τον
σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, περιέγραψε ο επικεφαλής του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας που ανέφερε ότι η πολιτική του
ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού, τη
διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι
στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου
Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
Σε κάθε περίπτωση, ο κίνδυνος µία παρατεταµένης απουσίας από τις κεφαλαιαγορές έχει αρχίσει να
προβληµατίζει τα κέντρα των αποφάσεων στις Βρυξέλλες που θεωρούν ότι το θέµα αυτό θα πρέπει
οπωσδήποτε να συζητηθεί στην επόµενη επίσκεψη των επικεφαλής στην Αθήνα στις αρχές της νέας
χρονιάς.
Η Ελλάδα µπορεί µεν να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς που ανέρχονται σε
11,74 δισ. ευρώ από το «µαξιλάρι» των διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, το οποίο όµως
δεν µπορεί να καλύψει την πληρωµή χρέους που λήγει το 2019.
Κεντρική πολιτική των υπευθύνων του ΟΔΔΗΧ παραµένει η έκδοση ενός νέου 5ετούς οµολόγου στο πρώτο
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τρίµηνο του 2019 εφόσον και να ακολουθήσει άλλη µια έκδοση που θα δώσει την δυνατότητα άντλησης 4-5
δισ. ευρώ από τις αγορές. Όλα αυτά ωστόσο προϋποθέτουν την ύπαρξη ευνοϊκών συνθηκών στις αγορές.
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Η Υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά κεντρική οµιλήτρια στο 20ο συνέδριο
Capital Link στη Ν. Υόρκη

Πρόσκληση στο διεθνές επενδυτικό κοινό να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η Ελλάδα στο
δυναµικά αναπτυσσόµενο τοµέα του τουρισµού, απηύθυνε η Υπουργός Τουρισµού, κα Έλενα Κουντουρά,
από το βήµα του 20ου Capital Link“Ιnvest in Greece” Forum. Η Υπουργός, ήταν για τρίτη συνεχή χρονιά
οµιλήτρια στο συνέδριο του CapitalLink στη Νέα Υόρκη, προσκεκληµένη των διοργανωτών, Νίκου και
Όλγας Μπορνόζη.

http://news.travelling.gr/
Publication date: 11/12/2018 14:58
Alexa ranking (Greece): 4414
https://news.travelling.gr/2018/12/%ce%b7-%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85%cf%81...

Στην κεντρική της οµιλία στην ειδική ενότητα του συνεδρίου για τον τοµέα του τουρισµού και της
φιλοξενίας, η κα Κουντουρά παρουσίασε τις υψηλές τουριστικές επιδόσεις της Ελλάδας την τελευταία
τετραετία, σε υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την τουριστική ανάπτυξη.Αναφέρθηκε στις
µεταρρυθµίσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου Τουρισµού που δηµιούργησαν ένα πιο ελκυστικό
πλαίσιο για την προσέλκυση νέων επενδυτικών σχεδίων, και παρουσίασε τις νέες αναπτυξιακές ευκαιρίες
που καθιστούν σήµερα την Ελλάδα κορυφαία επιλογή στη διεθνή αγορά για νέα επενδυτικά ανοίγµατα.
Στην ίδια ενότητα τοποθετήθηκε και ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, κ. Γιώργο
Τζιάλλας, ο οποίος ανέπτυξε τα ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας για νέες τουριστικές
επενδύσεις.

Στην φετινή 20η διοργάνωση του καταξιωµένου φόρουµ, συµµετείχαν κυβερνητικοί Αµερικανοί και
Έλληνες αξιωµατούχοι όπως επίσης και εκπρόσωποι επενδυτικών και τραπεζικών οµίλων και της
επιχειρηµατικής κοινότητας των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Στο πλαίσιο του συνεδρίου η κα Κουντουρά
πραγµατοποίησε επαφές και συναντήσεις µε εκπροσώπους επιχειρηµατικών και επενδυτικών οµίλων. Στις
συναντήσεις συµµετείχε ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γ.Τζιάλλας, η
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ κα Αγγελική Χονδροµατίδου, και η Προϊσταµένη του Γραφείου ΕΟΤ
Εξωτερικού Αµερικής και Καναδά, κα Γκρέτα Καµατερού.
Η Υπουργός συµµετείχε επίσης στην εκδήλωση για τη λήξη των εργασιών του 20ου συνεδρίου, µε τιµώµενο
πρόσωπο τον k. Ευάγγελο Μυτιληναίο και κεντρικό οµιλητή τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών των
ΗΠΑ, αρµόδιο για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Matthew Palmer.
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Διάκριση Ευαγγ. Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική οικονοµία

Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντiν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του ο τιµώµενος Ευάγγελος Μυτιληναίος εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Μυτιληναίος αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
– να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
– να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Μυτιληναίος είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία την περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα
το ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική
συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα» είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και την ιδιωτικοποίηση, να δηµιουργήστε ένα
πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και µικρές ξένες και
εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική και
στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χωρών ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Μυτιληναίος προέτρεψε τους Έλληνες να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακαλώτος: Άµεσες λύσεις για πρώτη κατοικία – Επίδοµα θέρµανσης

Άµεσες λύσεις για την παράταση προστασίας της πρώτης κατοικίας και το από καιρού
αναµενόµενο επίδοµα θέρµανσης προανήγγειλε χθες από την Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε µετά το συνέδριο της Capital Link µε θέµα τις επενδύσεις στην Ελλάδα
µίλησε για σταδιακή επάνοδο της Ελλάδας σε µια “κανονικότητα”.
Ειδικότερα, σε ότι αφορά την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας που θεωρητικά λήγει στις
31/12 /2018 είπε ότι η ελληνική πλευρά επεξεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για την διατήρηση της
προστασίας στα πραγµατικά οικονοµικά ευάλωτα νοικοκυριά χωρίς να αφήνει χώρο για νέους
στρατηγικούς κακοπληρωτές “Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στο να προστατεύεται η κύρια λαϊκή
κατοικία χωρίς να προστατεύονται οι κακοπληρωτές. Αυτή η ισορροπία είναι δύσκολη εξίσωση και θέλει
λίγο ακόµη δουλειά”, εξήγησε.
Σε ό,τι αφορά στο επίδοµα θέρµανσης τόνισε ότι υπάρχει περιθώριο για µεγαλύτερο ποσό από τα 47 εκ
ευρώ που είναι εγγεγραµµένα στον προϋπολογισµό. Υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος από το
υπερπλεόνασµα και από το αποθεµατικό, αν χρειαστεί εκεί δεν ανησυχώ”, είπε.
Σε ό,τι αφορά στην προσπάθεια επανόδου της Ελλάδας στις αγορές, τόνισε ότι µέχρι και το τέλος του, ο
ΟΔΔΗΧ θα δώσει στην δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια ένα ετήσιο πρόγραµµα δανεισµού για το 2019.
Μέσα σε αυτό – όπως είπε – θα προβλέπεται και εξαγορά ακριβών δανείων από την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.
Ξέσπασε δε ότι του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά µε τα επιχειρήµατα της αντιπολίτευσης για παροχολογία
“Πρέπει να συµφωνήσουµε σε έναν ορισµό τι είναι η παροχολογία. Να υπόσχεσαι κάτι και να µην το κάνεις;
Να υπόσχεσαι πράγµατα µε δανεικά; Να δηµιουργήσεις ένα κοινωνικό κράτος; Εάν το να δηµιουργήσεις
ένα κοινωνικό κράτος που δεν είχαµε είναι παροχολογία να το συζητήσουµε. Ξοδεύουµε τον χώρο από τον
προϋπολογισµό σε τοµείς κοινωνικούς που η Ελλάδα έχει χαµηλότερη δαπάνη σε ποσοστό ΑΕΠ σε σχέση µε
άλλες ευρωπαϊκές” είπε, για να συνεχίσει λέγοντας ότι φέτος δίνεται έµφαση στην στέγαση, έναν τοµέα
που ήταν υποτιµηµένος στην Ελλάδα.
Προσεχώς µειώσεις άµεσων φόρων ΦΠΑ
Σε ό,τι αφορά τα µελλοντικά σχέδια είπε ότι αν είναι ο ίδιος υπουργός Οικονοµικών τα επόµενα χρόνια θα
ήθελε να προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο και σταθερό φορολογικό σύστηµα µε ελάφρυνση της άµεσης
φορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόµενο τα επόµενα χρόνια µέσα από τον δηµοσιονοµικό χώρο που θα
υπάρχει να µειωθεί και ο ΦΠΑ.
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Θύµισε µάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει ήδη δροµολογηθεί ένα σχέδιο µείωσης της φορολογίας των
επιχειρήσεων κατά 4% από το 29% στο 25% µέχρι και το 2022.
Θετική υπό όρους η Commission για “ελληνικές” µεταρρυθµίσεις
Ο επικεφαλής της οµάδας της ΕΕ για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο αφού χαρακτήρισε εντυπωσιακή την
δηµοσιονοµική προσαρµογή της Ελλάδας από το 2010 µέχρι και σήµερα τόνισε ότι η βασική πρόκληση
σήµερα είναι η συνέχιση και η ολοκλήρωση µεταρρυθµίσεων. Μάλιστα, εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης
σε καθεστώς ενισχυµένης εποπτείας για την Ελλάδα υπάρχουν τέσσερις προκλήσεις.
Η πρώτη, είναι η ολοκλήρωση των 16 µεταρρυθµίσεων για πολλές από τις οποίες επισήµανε
καθυστερήσεις. Όπως είπε η ολοκλήρωση τους µε εκταµίευση της δόσης των περίπου 700 εκ ευρώ(600
εκατ. ευρώ από τα κέρδη των Κεντρικών οµολόγων από ελληνικά οµόλογα και 100 εκατ. από την µείωση
επιτοκίων) και θα δώσει σήµα στις αγορές ότι η Ελλάδα συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων.
Το δεύτερο πάρα πολύ σηµαντικό ζήτηµα, είναι η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού κάτι που
αναµένεται πιθανότατα το Φεβρουάριο. Ο κ. Κοστέλο συνέστησε προσοχή στην λήψη αποφάσεων ώστε να
µην πληγεί η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και να µην χαθεί η πρόοδος που έχει γίνει ως τώρα.
Ιδιαίτερη έµφαση έδωσε στο τρίτο θέµα που αφορά τις τράπεζες. Επεσήµανε ειδικότερα την συζήτηση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας, “Είµαστε έτοιµοι να συζητήσουµε ένα είδος προστασίας αρκεί να
είναι στοχευµένο και να µην εµποδίσει την µείωση των κόκκινων δανείων”.
Το δεύτερο πεδίο για τις τράπεζες είναι τα σχέδια για µαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων µέσω SPV και
οµολόγων που θα εκδοθούν µε κρατικές εγγυήσεις. Στο θέµα αυτό είπε ότι είναι µία ενδιαφέρουσα
πρόταση για τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα αν και τόνισε ότι θα υπάρξουν µε την DGCOM για κρατικές
ενισχύσεις προς τις τράπεζες. Τόνισε, πάντως, ότι το θέµα µπορεί να συζητηθεί.
Το τέταρτο, είναι ότι θα είναι πάρα πολύ σηµαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρώσει κάποιες από τις
βασικές ιδιωτικοποιήσεις που είναι κοντά στον ορίζοντα ολοκλήρωσης.
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Μυτιληναίος: Δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις για την Ελλάδα
Για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας τιµήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της MYTILINEOS S.A., Ευάγγελος Mυτιληναίoς, µε το βραβείο «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award», στο πλαίσιο του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, που
πραγµατοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη.
Την απονοµή του βραβείου έκανε ο πρέσβης της Ελλάδας στις ΗΠΑ Χάρης Λαλάκος, παρουσία της
υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά και παραγόντων του επιχειρηµατικού κόσµου, οι οποίοι
συµµετείχαν και στο συνέδριο. Τον κ. Μυτιληναίο παρουσίασε ο Ελληνοαµερικανός επιχειρηµατίας Ντιν
Μητρόπουλος, ενώ χαιρετισµό απηύθυνε ο πρόεδρος της Capital Link Νίκος Μπορνόζης, που εξέφρασε
ικανοποίηση για την επιτυχηµένη φετινή διοργάνωση του επενδυτικού φόρουµ. Κεντρικός οµιλητής στο
επίσηµο δείπνο του φόρµου ήταν ο Αµερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, αρµόδιος για ευρω-ασιατικές
υποθέσεις Μάθιου Πάλµερ.
Στην οµιλία του, ο τιµώµενος Ευάγγελος Mυτιληναίoς εξέφρασε ικανοποίηση γιατί, µετά από αρκετό καιρό,
η Ελλάδα δεν είναι πλέον το επίκεντρο της παγκόσµιας προσοχής, κάτι που αποτελεί καλό νέο. Σηµείωσε,
ωστόσο, πως πριν φτάσουµε στην Ελλάδα, «πρέπει να δούµε τι συµβαίνει στον κόσµο και να αξιολογήσουµε
το ευρωπαϊκό και το παγκόσµιο περιβάλλον, διότι σε αυτό το περιβάλλον η χώρα µας θα πρέπει να
ανακαλύψει ξανά τον ρόλο της και να επιστρέψει από τα κρύα χρόνια της κρίσης, στην οµαλότητα και την
ευηµερία που της αξίζει».
Ο κ. Mυτιληναίoς αναφέρθηκε στον ρόλο των ΗΠΑ, της Κίνας, της ΕΕ, της Ρωσίας και άλλων µεγάλων
χωρών στην παγκόσµια οικονοµία, ενώ ειδικά για την ΕΕ τόνισε ότι πρέπει:
- να µειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τη Ρωσία, προωθώντας ανανεώσιµες πηγές ενέργειας,
δηµιουργώντας πολλαπλές ενεργειακές οδούς και ενισχύοντας την προµήθεια υγροποιηµένου φυσικού
αερίου από τις ΗΠΑ.
- να µειώσει τη στρατιωτική της εξάρτηση από τις ΗΠΑ, δηµιουργώντας ισχυρό ευρωπαϊκό στρατό, ο
οποίος θα είναι έντιµος και ισότιµος εταίρος των ΗΠΑ.
Σηµείωσε ακόµη ότι για τους Ευρωπαίους δεν υπάρχει άλλη βιώσιµη επιλογή από τη δηµοσιονοµική και
πολιτική ενοποίηση.
Στο ερώτηµα που έθεσε τι σηµαίνει για την Ελλάδα νέα παγκόσµια τάξη και η µετά την παγκοσµιοποίηση
εποχή, ο κ. Mυτιληναίoς είπε πως η χώρα πρέπει:
α) Να ενδυναµώσει και να ενισχύσει τις στρατηγικές της σχέσεις, κυρίως µε τις ΗΠΑ.
β) Να συνεχιστεί µε επιτυχία η περιφερειακή εξισορρόπηση και να κλείσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα το
ζήτηµα µε την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, µε τη µέγιστη πολιτική συγκατάθεση.
γ) Να παλέψει πολύ σκληρά για το έργο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
«Στα επόµενα χρόνια, καµία ευρωπαϊκή χώρα δεν µπορεί να ευηµερήσει µόνη της. Πλούσιοι και φτωχοί,
Νότος και Βορράς, όλοι χρειαζόµαστε την ευρωπαϊκή ενότητα», είπε ο Έλληνας επιχειρηµατίας.
Για την ελληνική οικονοµία είπε πως δεν υπάρχουν µαγικές λύσεις και τόνισε πως πρέπει ταχύτατα η
Ελλάδα να προχωρήσει µε τις συµφωνηµένες µεταρρυθµίσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, να
δηµιουργήσει ένα πολύ φιλικότερο επιχειρηµατικό και φορολογικό περιβάλλον. Να προσελκύσει µεγάλες και
µικρές ξένες και εγχώριες επενδύσεις µε γρήγορη αδειοδότηση, να έχει ολοκληρωµένη ενεργειακή πολιτική
και στοχοθετηµένα κίνητρα.
Σηµειώνοντας ότι η οικονοµική κρίση της Ελλάδας οφείλεται σε τρία βασικά προβλήµατα, τα
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, το έλλειµµα τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειµµα αξιοπιστίας, τόνισε ότι
πρέπει να ασχοληθούµε και µε τα τρία, αν θέλουµε να αφήσουµε πίσω µας µια κρίση και, κυρίως, το
ζήτηµα της αξιοπιστίας.
Αναφέρθηκε επίσης στην εταιρεία του, λέγοντας ότι «ενωµένοι και εργαζόµενοι σκληρά κατορθώσαµε να
δηµιουργήσουµε µία ανταγωνιστική εταιρεία, η οποία ανταγωνίζεται διεθνώς και κουβαλά την ελληνική
σηµαία σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσµο».
Καταλήγοντας, ο κ. Mυτιληναίoς προέτρεψε τους Έλληνες «να µείνουµε ενωµένοι και να ονειρευόµαστε ότι
δεν θα είναι µακρά που γενιές Ελλήνων θα δουν µία πραγµατικά αναπτυγµένη, ώριµη και ευηµερούσα
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ευρωπαϊκή χώρα, ισότιµο µέλος µιας πραγµατικά ενωµένης Ευρώπης».
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Οι δανειστές βγάζουν κίτρινες κάρτες
Η πρώτη µεταµνηµονιακή αξιολόγηση µπορεί να πέρασε χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα και µε ορισµένες µόνο
συστάσεις για την Ελλάδα.
Όµως τα πράγµατα θα είναι πιο δύσκολα στη δεύτερη αξιολόγηση του Φεβρουαρίου. Την «ατζέντα» µε τα
θέµατα πάνω στα οποία θα κινηθεί η δεύτερη µετά το µνηµόνιο αξιολόγηση του ελληνικού προγράµµατος
διαµόρφωσε µε την χθεσινή του οµιλία στο συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Ο Ιρλανδός τεχνοκράτης, παίρνοντας την σκυτάλη από τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντένο - ο
οποίος πριν από µία εβδοµάδα επιχείρησε να κινητοποιήσει την Αθήνα για τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
καθυστερήσει - συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση να δείξει ιδιαίτερη προσοχή: στα κόκκινα δάνεια, στο
πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας από
πλειστηριασµούς, στην αύξηση του κατώτατου µισθού, στις µεταρρυθµίσεις που σχετίζονται µε το
Δηµόσιο ( π.χ. στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων) και στις αποκρατικοποιήσεις µε
έµφαση στα περιφερειακά λιµάνια.
Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει ο Ιρλανδός. Το έχει ξανακάνει πολλές φορές στο παρελθόν από
συνέδρια. Χθες µάλιστα σηµείωσε πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Στελέχωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) µε 12.000 θέσεις µόνιµου προσωπικού
έως το τέλος του 2018: Τον Οκτώβριο του 2019 το προσωπικό ανερχόταν σε 11.633 άτοµα, ενώ
αναµένεται η ολοκλήρωση διαγωνισµού του ΑΣΕΠ για την κάλυψη επιπλέον 548 θέσεων.
Αποφυγή συσσώρευσης νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές τον Αύγουστο του
2018 ήταν 3,2 δισ. ευρώ. Αυτή θα είναι η βάση για την αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου στη
δεύτερη έκθεση ενισχυµένης εποπτείας.
Εφαρµογή του συστήµατος πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης και ειδικότερα άνοιγµα
τουλάχιστον 120 κέντρων πρωτοβάθµιας περίθαλψης έως το τέλος του 2018. Λειτουργούν περίπου
90 µονάδες στην επικράτεια, µε διαφορετικά επίπεδα στελέχωσης.
Ολοκλήρωση του συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων στον τοµέα της υγείας (ΕΚΑΠΥ) έως το τέλος
του 2018. Αν και δεν έχει στελεχωθεί πλήρως, το ΕΚΑΠΥ έχει ολοκληρώσει παλιότερους
διαγωνισµούς εξοικονοµώντας πόρους.
Αντιµετώπιση Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων (ΜΕΔ). Εφαρµόζεται ο εξωδικαστικός συµβιβασµός,
παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση τόσο των αιτήσεων όσο και των επιτυχηµένων διαπραγµατεύσεων.
Στο πλαίσιο επέκτασης της προστασίας των δανειοληπτών µέσω του νόµου για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, επισηµαίνεται η ανάγκη αποφυγής αρνητικού αντίκτυπου στις προσπάθειες εκκαθάρισης
των Μη εξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων (ΜΕΑ). Η εφαρµογή των ηλεκτρονικών δηµοπρασιών δεν
παρουσιάζει προβλήµατα.
Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήµατος e-justice στο πλαίσιο της εφαρµογής του τριετούς σχεδίου
δράσης για τη Δικαιοσύνη. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί έγκαιρα.
Σχέδιο µεταβίβασης των µετοχών που κατέχει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)
των συστηµικών τραπεζών έως το τέλος του 2018. Η προετοιµασία της στρατηγικής εξόδου
συνεχίζεται.Δεν έχει αναφερθεί πρόοδος αναφορικά µε την επέκταση της δικαιοδοσίας της
Επιτροπής Επιλογής.
Διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας µε την αναπροσαρµογή του κατώτατου µισθού, σύµφωνα µε
τον Νόµο 4172/2013. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τον επόµενο κύκλο αναπροσαρµογής, µε στόχο να
ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019.
Ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης για την αδειοδότηση επενδύσεων. Ετοιµάζεται δευτερεύουσα
νοµοθεσία που αφορά το Άρθρο 78 του νόµου 4549/2018 (διαδικασίες αδειοδότησης για
περιβαλλοντικές υπηρεσίες).
Αποδέσµευση της ΔEH από τον λιγνίτη έως το τέλος του 2018. Δόθηκαν δύο παρατάσεις. Η πλήρης
αποεπένδυση αναµένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2019. Συνεχής εφαρµογή του
στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ). Η ΕΤΑΔ παρακολουθεί τα
επιχειρηµατικά σχέδια των θυγατρικών και βρίσκεται στη φάση προσδιορισµού των ποιοτικών και
ποσοτικών δεικτών απόδοσης.
Μεταφορά του ΟΑΚΑ στην Εταιρεία Ακινήτων Δηµοσίου (ΕΤΑΔ) και αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ έως το
τέλος του 2018. Η αναδιάρθρωση της ΕΤΑΔ βρίσκεται σε εξέλιξη. Η προθεσµία για τη µεταφορά του
ΟΑΚΑ το 2018 δεν είναι ρεαλιστική, λόγω της πολυπλοκότητας του εγχειρήµατος.
Μεταφορά του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών, του Ελληνικού και του ΔΕΣΦΑ στο Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) έως το τέλος του 2018. Το κλείσιµο της
συµφωνίας για τον ΔΕΣΦΑ αναµένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2018. Για το Διεθνές
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Αεροδρόµιο Αθηνών, η προθεσµία αποτελεί πρόκληση. Για το Ελληνικό, συνεχίζονται οι προσπάθειες
ολοκλήρωσης των όρων µεταφοράς των µετοχών στον ανάδοχο, ενώ αναµένονται καθυστερήσεις
στις περιβαλλοντικές εγκρίσεις και στην άδεια για το καζίνο. Η συµφωνία αναµένεται να
ολοκληρωθεί το 1ο τρίµηνο του 2019.
Διορισµός υψηλόβαθµων στελεχών στη Δηµόσια Διοίκηση σύµφωνα µε τον Νόµο 4369/2016 έως το
τέλος του 2018. Η διαδικασία για τον διορισµό 88 από 90 Γενικών Διευθυντών ολοκληρώθηκε τον
Οκτώβριο. Για τις θέσεις των Γενικών Γραµµατέων δεν έχει ολοκληρωθεί κανένας διορισµός (για
συνολικά 69 θέσεις).
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Τσακαλώτος: Αν έµενα υπουργός Οικονοµικών για ακόµη 3-4 χρόνια…
«Αν παρέµενα υπουργός Οικονοµικών για τα επόµενα 3-4 χρόνια, εκτός της συνέχισης της σταθερότητας,
θα έθετα ως προσωπικό στόχο ένα νέο φορολογικό σύστηµα το οποίο θα ήταν πολύ πιο απλό, πολύ πιο
σταθερό και δίκαιο», είπε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, µιλώντας σε συνέντευξη
Τύπου, µετά την οµιλία του στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη Νέα Υόρκη.
Στο ίδιο θέµα ο κ. Τσακαλώτος αναφέρθηκε και κατά την οµιλία του στο φόρουµ, σηµειώνοντας
παράλληλα ότι η βασική αποστολή του υπουργείου Οικονοµικών στα τελευταία τρία χρόνια ήταν να
υπάρχει το πλαίσιο, ούτως ώστε όταν βγούµε από το πρόγραµµα να αντιµετωπίσουµε µε ακόµη καλύτερο
τρόπο τις βασικές προκλήσεις της ελληνικής οικονοµίας, στα θέµατα της ανάπτυξης, της δηµόσιας υγείας
και της παιδείας.
Στο ερώτηµα αν το νέο φορολογικό σύστηµα θα περιλαµβάνει µεγαλύτερη µείωση φορολογίας των
επιχειρήσεων, ο κ. Τσακαλώτος είπε πως ο πρωθυπουργός ήδη έχει ανακοινώσει από τη Θεσσαλονίκη ότι ο
φόρος επί των κερδών των επιχειρήσεων θα µειώνεται κατά 1% ετησίως για τα επόµενα 4 χρόνια.
«Εγώ σκεφτόµουν περισσότερο όταν µιλούσα για τον προσωπικό µου στόχο, τον φόρο εισοδήµατος παρά
τα κέρδη των επιχειρήσεων. Όµως ο αγώνας κατά της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, όπως και σ' όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, δεν τελειώνει ποτέ. Είναι µια µάχη πολλές φορές άνιση, γιατί οι µεγάλες εταιρείες
και οι τράπεζες έχουν πολλά εργαλεία και πολλούς δικηγόρους και λογιστές για να αντιµετωπίσουν
οποιαδήποτε ρυθµιστική πρωτοβουλία µιας κυβέρνησης».
Πάντως, παραδέχθηκε ότι, καθώς δεν ήταν όλοι οι φόροι που η Ελλάδα υποχρεώθηκε να επιβάλει στη
διάρκεια της κρίσης δίκαιοι και σωστοί, χρειάζεται σταδιακά, µε τον δηµοσιονοµικό χώρο που
δηµιουργείται, να µπορέσουµε να το αντιµετωπίσουµε.
Ο υπουργός Οικονοµικών ανέφερε ότι για το 2018 θα αντιµετωπιστεί το θέµα του επιδόµατος θέρµανσης,
καθώς λόγω του υπερπλεονάσµατος και του αποθεµατικού υπάρχει ο δηµοσιονοµικός χώρος.
Για τον νόµο Κατσέλη είπε πως το υπουργείο επεξεργάζεται διάφορες πολιτικές και σύντοµα θα είναι
έτοιµες οι ανακοινώσεις. «Θέλουµε µία ισορροπία ανάµεσα στην προστασία της λαϊκής κατοικίας, χωρίς
όµως να προστατεύονται οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Η ισορροπία αυτή είναι δύσκολη, χρειάζεται
ακόµη λίγη δουλειά» σηµείωσε.
Για το θέµα της εξαγοράς των δανείων του ΔΝΤ και της ΕΚΤ, είπε πως θα υπάρξουν εξελίξεις. Στην οµιλία
του στο συνέδριο, ο κ. Τσακαλώτος είχε αναφέρει πως ο ΟΔΔΗΧ θα καταστρώσει ένα σχέδιο εξόδου στις
αγορές για το 2019 που θα περιλαµβάνει τα ποσά θα χρειαστούν και πόσες φορές θα λάβει χώρα και στο
πλαίσιο αυτό θα περιλαµβάνεται και σχέδιο για αποπληρωµή δανείων που έχουν υψηλότερο επιτόκιο.
Σε άλλο ερώτηµα για το πότε αναµένει την έλευση των θεσµών στην Ελλάδα, υπολόγισε περί τα τέλη
Ιανουαρίου.
Ο κ. Τσακαλώτος είχε χθες σειρά συναντήσεων µε επενδυτές στο πλαίσιο του συνεδρίου και θα συνεχίσει
και σήµερα τις συναντήσεις.
«Δεν µε ρωτούν πλέον για τα πράγµατα που γράφουν οι εφηµερίδες. Έχουν προεξοφλήσει πλήρως ότι η
σχέση µας µε τους Ευρωπαίους πάει καλά και γνωρίζουν πως θα πάει η επιτήρηση. Έχουν κάποιες
ανησυχίες για τις τράπεζες και συζητούν για τις πρωτοβουλίες που θα λάβει η κυβέρνηση και παίρνει ο
ιδιωτικός τοµέας. Το ότι έχουν µεγάλο ενδιαφέρον το αντιλαµβάνοµαι από το γεγονός ότι µε ρωτούν
περισσότερο για την Ιταλία και το Brexit, παρά για την Ελλάδα».
Ο υπουργός Οικονοµικών απαντώντας σε σχετική ερώτηση ανέφερε πως δεν διαπίστωσε από τους
επενδυτές να είναι επιφυλακτικοί και να τηρούν στάση αναµονής µέχρι τις εκλογές.
«Δεν έχω διαπιστώσει καµία τέτοια τάση. Καταλαβαίνουν ακόµη και πως το χρηµατιστήριο που δεν πάει
τόσο καλά, έχει να κάνει µε το ότι η αγορά είναι µικρή και 1-2 παίκτες µπορούν να το αλλάξουν. Αλλά
αυτοί που ανησυχούν για τις τράπεζες βλέπουν ότι συνεχώς πιάνουν τους στόχους, µειώνουν τον ELA και
υπάρχει επιστροφή καταθέσεων. Επίσης µας ρωτούν για το πώς θα αντιµετωπίσουµε τα κόκκινα δάνεια και
τι στρατηγική θα ακολουθήσουµε», είπε σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.
Για τις ιδιωτικοποιήσεις, είπε πως θα ολοκληρωθούν αυτές που είναι στο πρόγραµµα του ΤΑΙΠΕΔ, ενώ
ανέφερε ότι το «υπερταµείο» έχει ένα σχέδιο αύξησης της αξίας των ΔΕΚΟ και της περιουσίας του
Δηµοσίου όπου δεν είναι υποχρεωµένο να κάνει ιδιωτικοποιήσεις, αλλά µπορεί να προχωρήσει µε άλλους
τρόπους για να αυξήσει την αξία και για το καλό του ελληνικού δηµοσίου, της αναπτυξιακής πολιτικής
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αλλά και τους πιστωτές (παραχωρήσεις, joint ventures κλπ). Διαβεβαίωσε επίσης για την επένδυση του
Ελληνικού ότι σύντοµα θα βγει η προκήρυξη, αφού το τελευταίο εµπόδιο ήταν η άδεια για το Καζίνο.
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Αισιοδοξία και μηνύματα στο επενδυτικό φόρουμ της «Capital Link» Εγκωμιαστική
Του Χριστόδουλου
Αθανασάτου
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με κεντρικό θέμα
την «Ελλάδα μετά τα Μνημόνια»
ξεκίνησε το πρωί της Δευτέρας
10 Δεκεμβρίου το 20ό Επενδυτικό Φόρουμ της Capital Link για
την Ελλάδα, στο Metropolitan
Club της Νέας Υόρκης.
Πρόκειται για το καθιερωμένο
ετήσιο συνέδριο που εστιάζει στις
επιχειρηματικές ευκαιρίες που
προσφέρει η Ελλάδα στον διεθνή
επενδυτικό παράγοντα, αλλά και
την πορεία της διαδικασίας επιστροφής της οικονομίας της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Οπως κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απέστειλε χαιρετισμό στο Συνέδριο, μόνο
που αυτή τη φορά δεν ήταν βιντεοσκοπημένος, αλλά γραπτός,
προφανώς για πρακτικούς λόγους.
Στο μήνυμά του, ο κ. Τσίπρας
εξέφρασε την αισιοδοξία του για
την πορεία της ελληνικής οικονομίας, στον απόηχο της ολοκλήρωσης του τρίτου οικονομικού
προγράμματος.
«Αφήνουμε πίσω μας μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαμηλών προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει, πλέον, ανακτήσει την οικονομία της και, πάνω απ’ όλα, την πίστη για ένα
μέλλον που θα διέπεται από ευημερία, δημιουργικότητα και
ανάπτυξη», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρωθυπουργός.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, συνδέθηκε τηλεφωνικά με την αίθουσα εκδηλώσεων του Metropolitan
Club και εστίασε στην επίτευξη
των πρωτογενών πλεονασμάτων,
την αύξηση των εξαγωγών αλλά
και τη μείωση της ανεργίας.
Ο Διοικητής της ΑΔΑΕ (Αρχή
Διασφάλισης του Απορρήτου των
Επικοινωνιών), Γιώργος Πιτσιλής,
επικεντρώθηκε στην αύξηση της
είσπραξης των φορολογικών

Από αριστερά: Γεώργιος Τζιάλλας,
Χάρης Λαλάκος, Γιώργος Πιτσιλής,
Νικόλαος Μπορνόζης, Ελενα Κουντουρά, Χάρης Λαλάκος, Ολγα
Μπορνόζη και Βίβιαν Μπουζάλη,
μπροστά από το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο του
Metropolitan Club, στο περιθώριο
του 20ού Επενδυτικού Φόρουμ της
Capital Link για την Ελλάδα.

οφειλών, αλλά και στον γενικότερο εκσυγχρονισμό του φορολογικού συστήματος.
Λίγο αργότερα, η υπουργός
Τουρισμού Ελενα Κουντουρά,
αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του
ελληνικού τουρισμού με συγκεκριμένους αριθμούς, που αφορούν στην αύξηση των αφίξεων
αλλά και των εσόδων.
«Η Ελλάδα είναι η καλύτερη
επιλογή στη Μεσόγειο και την
Ευρώπη για επενδύσεις στον Τουρισμό. Είναι ένας πολύ φιλικός
και ασφαλής προορισμός. Συνδυάζει Ιστορία, ζεστή φιλοξενία
και προσφέρει μοναδικές εμπειρίες», ανέφερε.
Παράλληλα, η Ελενα Κουντουρά τόνισε ότι η Ελλάδα καθιερώνεται στη συνείδηση του
κοινού ως ένας σημαντικός προορισμός για 365 ημέρες τον χρόνο και όχι μόνο το καλοκαίρι, με
έμφαση, μεταξύ άλλων, στην
ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού αλλά και την περαιτέρω ενίσχυση των πολυτελών ξενοδοχειακών υποδομών.
«Πρόοδος, αλλά έχει δρόμο...»
Τη μερική ικανοποίησή τους
για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν
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προχωρήσει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με την επισήμανση όμως πως υπάρχουν ακόμη
σημαντικές εκκρεμότητες, εξέφρασαν πρώην και νυν εκπρόσωποι των θεσμών, στη συνεδρία,
με θέμα την «Τρέχουσα κατάσταση και προοπτική της ελληνικής
και της ευρωπαϊκής οικονομίας».
Τόσο ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο (Declan
Costello), όσο και ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα,

Σημαντική ήταν και φέτος η προσέλευση στο επενδυτικό φόρουμ της
Capital Link για την Ελλάδα, που
πραγματοποιήθηκε για 20ή συνεχόμενη χρονιά στη Νέα Υόρκη. Τόσο ο
πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με
το μήνυμά του, όσο και τα κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν στις
εργασίες, προσπάθησαν να περάσουν
μια εικόνα σωστής αναπτυξιακής πορείας της ελληνικής οικονομίας.

Μπομπ Τραα (Bob Traa), εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα
«κόκκινα δάνεια» και το γεγονός
ότι το ελληνικό δημόσιο μετακυλίει τα βάρη της προστασίας της
«πρώτης κατοικίας» στον προϋπολογισμό των τραπεζών.
Σχετικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, αναφέρθηκε ότι βασικά πρότζεκτ, όπως η επένδυση στο Ελληνικό, θα πρέπει να επισπευσθούν».
Επίσης, τονίστηκε ότι απαι-

συνέντευξη
Λάνθιμου στην
«The Guardian»
ΑΘΗΝΑ. (Γραφείο Εθνικού Κήρυκα). Eκτενή συνέντευξη του Ελληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου
φιλοξενεί η βρετανική εφημερίδα
«The Guardian» στο ένθετό της
«Culture». Ο δημοσιογράφος, ο
οποίος υπογράφει τη συνέντευξη,
ο Τζόναθαν Ρόμνεϊ, γράφει ότι ο
Ελληνας σκηνοθέτης και μόνιμος
κάτοικος Βόρειου Λονδίνου με την
σύζυγό του Αριάν Λεμπέντ, αρχικά
θεωρούσε ότι θα έκανε καριέρα ως
σκηνοθέτης τηλεοπτικών διαφημίσεων.
Με αφορμή την τελευταία του
ταινία «The Favourite», η οποία
βγαίνει στις βρετανικές αίθουσες
την 1η Ιανουαρίου και η οποία σαρώνει σε βραβεία και υποψηφιότητες και περιλαμβάνεται στη λίστα
των δέκα κορυφαίων ταινιών του
2018 και των 10 κορυφαίων τηλεοπτικών προγραμμάτων του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI), ο Ρόμνεϊ ξεκινάει
αναφερόμενος στην πρώτη, ουσιαστικά, μεγάλου μήκους ταινία του
Λάνθιμου με τίτλο «Κινέτα», πριν
από 13 χρόνια.

τούνται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα,
ενώ αναφέρθηκε πως η Δικαιοσύνη «θα πρέπει να πάψει να
αποτελεί πολιτικό εργαλείο».
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην επικείμενη αύξηση του κατώτατου
μισθού, ο κ. Κοστέλο προειδοποίησε ότι «θα πρέπει να γίνει προσεκτικά, προκειμένου να μην διαταράξει την ανταγωνιστικότητα
και την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως τώρα».
Joel C Ryan/InvIsIon/ασοσιεΪTεΝT πρεσ

Ο Γ. Λάνθιμος ποζάρει με το βραβείο Καλύτερου Σκηνοθέτη για
την ταινία του «The Favourite».

Αντι-συγκέντρωση
Αλβανών σε ομογενειακή
εκδήλωση για τον Κατσίφα
Συνέχεια από τη σελίδα 1
όταν υποστηρίζουμε τα ελληνικά δίκαια και τις αξίες του
Ελληνισμού, θα υπάρχουν άνθρωποι που τους κακοφαίνεται», είπε, από την πλευρά του,
στον «Ε.Κ.» ο πρόεδρος της
Ομοσπονδίας, Τιμολέων Κακούρος.
Πάντως, παρότι η κατάσταση θα μπορούσε να ξεφύγει, η
παρουσία της Αστυνομίας αποδείχθηκε καταλυτική κι έτσι το
«ηλεκτρισμένο» κλίμα δεν επέφερε παρά λεκτικές, μόνο, αντιπαραθέσεις.
Τελικώς, οι διαμαρτυρόμενοι
Αλβανοί παρέμειναν στον εξωτερικό χώρο για 30 με 40 λεπτά, φώναξαν συνθήματα και
στη συνέχεια αποχώρησαν.
Ομιλίες και κατάθεση στεφάνων
Η εκδήλωση μνήμης περιελάμβανε κυρίως ομιλίες, αλλά
και κατάθεση στεφάνων στη
μνήμη του Κωνσταντίνου Κατσίφα, που εκτελέστηκε από
την Αλβανική Αστυνομία ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, στο
βορειοηπειρωτικό χωριό Βουλιαράτες.
Μεταξύ των ομιλητών ήταν

ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης, Βασίλειος Σταθάκος, ο πρόεδρος, Κλεάνθης Μεϊμάρογλου, ο πρόεδρος του Συλλόγου Βορειοηπειρωτών «Ο Πύρρος», Κώστας
Τσούρης, η πρόεδρος των Ελληνοαμερικανών Εκπαιδευτικών, Στέλλα Κοκόλη και η Διευθύντρια του Σχολείου του Τιμίου Σταυρού, Ελευθερία Οίκουτα.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της
Λακωνικής Ομοσπονδίας, Τιμολέων Κακούρος, εστίασε στην
προσωπικότητα αλλά και την
ζωή του Κωνσταντίνου Κατσίφα.
Η Ομοσπονδία έδωσε από
1.000 δολάρια στα σχολεία Αγίου Κωνσταντίνου - Ελένης και
Τιμίου Σταυρού, ως χρηματικό
έπαθλο για διαγωνισμό έκθεσης
των μαθητών, για μείζονα εθνικά θέματα, όπως τους Αρχαίους
Σπαρτιάτες, τη Βόρειο Ηπειρο
αλλά και τους απογόνους του
Μ. Αλεξάνδρου, Καλάσα.
Παρόντες στην εκδήλωση
ήταν εκπρόσωποι της πακιστανικής κοινότητας αλλά και η εκπρόσωπος των Καλάσα, Λάξαν
Μπίμπι.
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Ο επίτιμος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης, Βασίλειος Σταθάκος, καταθέτει στεφάνι εις μνήμην του Κωνσταντίνου Κατσίφα. Kάτω, Αλβανοί διαμαρτύρονται,
αλλά η Αστυνομία τους κρατάει σε σχετική απόσταση από τα γραφεία της Λακωνικής Ομοσπονδίας.
Τα πλακάτ και η συνθηματολογία είναι ιδιαιτέρως προκλητικά, εμπεριέχοντας «αλυτρωτικά μηνύματα».

Νέος ιερέας σε ναό της Μασαχουσέτης μετά από 60 χρόνια
ΤΣΙΚΟΠΙ. ΜΑΣΑΧΟΥΣΕΤΗ. Ο π.
Εφραίμ Πίτερς (Ephraim Peters) διορίστηκε και επισήμως ως ο νέος ιερέας
της Ελληνορθόδοξης εκκλησίας των
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, μετά
από έξι χρόνια υπηρεσιών στην ενορία
του Τσικοπή της Μασαχουσέτης.

Στον ναό πραγματοποιήθηκε την Κυριακή τελετή υποδοχής του νέου ηγούμενου.
Αυτό σημαίνει πως μετά από 60 ολόκληρα χρόνια η εκκλησία θα έχει νέο
ιερέα, ο οποίος μίλησε στον τοπικό
σταθμό της δυτικής Μασαχουσέτης

«22News».
«Θαυμάσιοι, ευγενικοί, αξιαγάπητοι,
ζεστοί άνθρωποι. Αυτό σημαίνει πολλά
για μένα γιατί νιώθω πως έχω ένα σπίτι
εδώ τώρα», ανέφερε για τους ενορίτες
τους οποίους γνωρίζει επί χρόνια. «Είμαι
κομμάτι τους. Στην καρδιά μου πρόκει-

ται πραγματικά για την οικογένειά μου.
Ο προηγούμενος ιερέας του ναού, ο
π. Πίτερ Κατόπης (Peter Katopis), υπηρέτησε αδιαλείπτως την ενορία τις τελευταίες έξι δεκαετίες.
Επιπλέον, εφέτος, συμπληρώνονται
100 χρόνια από την ίδρυση της ενορίας.

«Τότε θα μπορούσε κανείς να
συμπεράνει ότι ο Λάνθιμος ήταν ο
σκηνοθέτης με τις Λιγότερες Πιθανότητες Να», γράφει χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος. «Λιγότερο πιθανό να γίνει μαγνήτης για ηθοποιούς του βεληνεκούς της Νικόλ
Κίντμαν, του Κόλιν Φάρελ, της Ολίβια Κόλμαν και της Ρέιτσελ Βάις.
Λιγότερο πιθανό να είναι ένα από
τα ονόματα που εμφανίζονται πρώτα όταν οι άνθρωποι του κινηματογράφου μιλούν για τις νέες, εντυπωσιακές εξελίξεις στην Ευρώπη...
Και λιγότερο πιθανό να βρεθεί καθισμένος σε μια αχανή, επιβλητική
αίθουσα δεξιώσεων -όπου κυριαρχεί το πράσινο και το χρυσό και
εντυπωσιακά Γεωργιανή- στο ξενοδοχείο του Δουβλίνου ‘Merrion’,
για να συζητήσουμε για την ταινία
‘The Favourite’».
Ο δημοσιογράφος αναφέρεται
στην εν λόγω ταινία, μεταξύ άλλων,
χαρακτηρίζοντας τον 45χρονο Λάνθιμο «γλυκομίλητο και λίγο σαν αρκουδάκι -που μοιάζει περισσότερο
με λούτρινο παρά με την αρκούδα
γκρίζλι- με ευγενικό και κάποιες
φορές απαθές πρόσωπο που δεν σε
αφήνει να συμπεράνεις πολλά».
«Ευγενής αλλά αρκετά μαζεμένος,
σπανίως σου δίνει την εικόνα ενός
διεθνούς μαέστρου του ακραίου»,
σχολιάζει ο δημοσιογράφος περιγράφοντας την εμφάνιση του Λάνθιμου πιο πολύ ως ενός ακαδημαϊκού, αναφερόμενος και στα «άψογα αγγλικά» του.
Η συνέντευξη ολοκληρώνεται
με τον δημοσιογράφο να ρωτάει
τον καταξιωμένο σκηνοθέτη «πώς
αισθάνονται με την σύζυγό του να
ζουν στη Βρετανία την εποχή του
Brexit». «Είμαστε λίγο μπερδεμένοι
και το συζητάμε πολύ, το αν δηλαδή έχει νόημα να παραμείνουμε σε
ένα μέρος με τέτοια ατμόσφαιρα.
Δυστυχώς, η κατάσταση είναι
άσχημη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, οπότε τι κάνεις; πηγαίνεις από
την μία στην άλλη ανάλογα με το
πού είναι καλύτερο το κλίμα;».
Πηγή: «ΑΜΠΕ»
από «The Guardian»

Αρνείται τις κατηγορίες ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Μακρής
«New York Post», ο π. Μακρής
δήλωσε πως «είμαι χαρούμενος
που έχω επιστρέψει στην εκκλησία μου και ποτέ δεν τις έχω
ενοχλήσει», αναφερόμενος στις
δύο μοναχές Φωτεινή και Θεονύμφη, οι οποίες άρχισαν να
ανεβάζουν μηνύματα και φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης έπειτα από τον επαναδιορισμό του π. Μακρή στην
κοινότητα του Τιμίου Σταυρού.
Γραπτό μήνυμα του «Ε.Κ.»
στον Επίσκοπο Φασιανής Αντώνιο παρέμεινε αναπάντητο, καθώς επίσης και τηλεφωνικό μήνυμα στον Αρχιμανδρίτη Γεράσιμο Μακρή.
Στο δημοσίευμα αναγράφεται πως «την Κυριακή ο ιερεύς
προσπάθησε να υποβαθμίσει τις
κατηγορίες εναντίον του λέγοντας πως «οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον όρο σεξουαλική
κακοποίηση σαν κάποιος να
κοιμάται με κάποιον». Τονίζεται
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Ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος
Μακρής
στην εκδήλωση της
Φιλοπτώχου Αδελφότητας
του Τιμίου
Σταυρού
Μπρούκλιν,
έπειτα από
τον επαναδιορισμό
του στη θέση του ιερατικού
προϊσταμένου.

στο δημοσίευμα πως «η επιστροφή του Μακρή έγινε όταν
μία ομάδα ενοριτών έκανε λόμπι στην Εκκλησία (Αρχιεπισκοπή) για την επιστροφή του
π. Μακρή».
Ο ίδιος δήλωσε στη «New
York Post» πως «δεν ισχυρίζομαι
ότι είμαι τέλειος. Εχω τα λάθη
μου» καθώς «προσπαθούσε να
φύγει γρήγορα», ενώ είπε πως
«απλώς λέγω ότι οι γυναίκες
υπερβάλλουν τα πράγματα».
Αναφέρεται ακόμα στο δημοσίευμα πως «όταν πιέσθηκε
να διευκρινίσει ακριβώς τι έγινε
με τις γυναίκες που τον κατηγορούν, ο Μακρής είπε ‘πρέπει
να ρωτήσετε τις ίδιες’».
Γράφεται επίσης πως «οι δύο
γυναίκες δεν έχουν ταυτοποιηθεί δημοσίως ακόμα, αν και η
μία λέγεται ότι ζει στο Μπρούκλιν ενώ άλλη μία ζει στη Μασαχουσέτη, όπου ο Μακρής
υπηρέτησε ως κοσμήτορας στο
Ελληνικό Κολέγιο και τη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυ-

ρού, πριν αναλάβει το εκκλησίασμα το 2007 στο Bay Ridge».
Την Κυριακή «οι ενορίτες μεγάλως (largely) υπερασπίστηκαν τον Μακρή και την επιστροφή του παρά το γεγονός
ότι οι μοναχές ξεκινούν εκστρατεία στο ίντερνετ να τον σταματήσουν. Οταν ρωτήθηκαν για
το κίνημα των Μοναζουσών που
διαμαρτύρονται για την επιστροφή του οχυρωμένου αγίου
ανδρός απάντησαν με μία ύψωση των ώμων τους (shrug)».
Αναγράφεται επίσης στο δημοσίευμα πως ο π. Μακρής δήλωσε πως «τα σεξουαλικά υπονοούμενα στην εφημερίδα σας
κατευθύνουν τους ανθρώπους
προς την σεξουαλικότητα. Οταν
εσείς βάζετε και πουλάτε γυναίκες με μαγιό και τα παρόμοια
είναι εντάξει, αλλά όταν ένας
ιερεύς όντας άνθρωπος επίσης... ας κάνουμε ένα άρθρο
στην εφημερίδα. Τελικά άσχετα
τι θέλετε να πείτε, η συνείδησή
μου είναι καθαρή».
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AGENDA
MONDAY

• Capital Link holds its 20th Annual Invest
in Greece Forum at the Metropolitan Club
of New York from 7.55 a.m to 6.20 p.m ET
Info forums.capitallink.com
Attica hospital doctors and employees
hold a four-hour work stoppage from 11
a.m to 3 p.m and a rally outside the Health
Ministry at 11.30 a.m
The American-Hellenic Chamber of Commerce
holds its 7th Annual Agritechnology
Conference focusing on Corporate Social
Responsibility Contract Agriculture at
the American Farm School 12 Marinou An
typa Thessaloniki from 3.30 to 9 p.m Info
2310.286.453 www.amcham.gr
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT publishes its third-quarter data on
turnover in the sectors of transport and in¬

•

•

•

formation communication its October
statistics on industrial output and the
readings of its consumer price index

November

• Listed companies Iktinos and Diversa
hold extraordinary general meetings

TUESDAY

• A conference titled

European Democracy

in Dispute Impact on Greece will start

at 6 p.m at the King George Hotel Syntagma
Square Athens organized by the E-Ky
klos think tank Info ekyklos.gr
The Sustainable Greece 2020 initiative
will hold its Bravo Sustainability Awards
ceremony at the Athens Concert Hall Vassi
lissis Sofias 1 Kokkali starting at 2 p.m
Info www.sustainablegreece2020.com

•

• Panteion University 136 Syngrou

Athens

WEDNESDAY

hosts an event titled From the Internet
to Blockchain Digital Creative Economy
Potential Worlds from 9.30 a.m to 8
p.m Info www.panteion.gr

• Athens trolley-bus workers will stage a
work stoppage from noon to p.m
• The Center for European Constitutional

Expo
2018 takes place at the Wyndham Grand
Athens 2 Megalou Alexandrou Info

Law holds an educative seminar titled Penal
Tax Law at its premises at 43 Acade
mias Street in Athens from 4 to 9 p.m Info

2018.digi.travel
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will release the third-quarter readings
of its salary costs index its August
on museum and archaeological site
visitors its September data on construction
activity and its November statistics on car

www.cecl.gr

registrations

into force for retail stores They will be open
Sundays to Fridays from 9 a.m to 9 p.m
Saturdays from 9 a.m to 6 p.m

• The Digi.travel EMEA Conference
•

3

• Listed firm Spirou Agricultural holds an
extraordinary meeting

figures

• Athens-listed group Mytilineos holds an
extraordinary general shareholders meeting

THURSDAY

ces CRES holds an event titled Display of
Good Practices Aimed at Limiting the Effects

of Wind Parks on Biodiversity in Greece
at the Divani Palace Acropolis 19-25
Parthenonos Athens from 10 a.m Info
www.cres.gr
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will issue its second-quarter statistics
on passenger cargo and vehicle traffic in
Greek ports the third-quarter findings of
its manpower survey and its 2018 report
on the use of information and communication
technologies and e-commerce in enterprises

•

• Christmas holiday opening hours come
• The Center for Renewable Energy Sour¬

have co-organized an event titled Morphou
Today vision for Return to take place
at the House of Cyprus 2A Xenofontos

Syntagma

Athens starting at 7 p.m Info
www.cyprusref-gr.com
The Hellenic Statistical Authority EL
STAT will publicize its third-quarter data on
service sector turnover construction output
and retail commerce employment and
the October readings of its farming and
agriculture export and import price index
and its industrial import price index

•

SUNDAY

FRIDAY

• The Association of Cypriot Refugees in
Greece and the Municipality of Morphou

• Retail stores will be open from

11

a.m to

6 p.m as is the case every year in the runup

to Christmas
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Αλ Τσίπρας Καμία χώρα δεν μπορεί να
διαχειριστεί μόνη της τη μετανάστευση
Ομιλία του Πρωθυπουργού στη Διακυβερνητική Διάσκεψη του OHE στο Μαρακές

Ο

ελληνικός λαός
παρά τις δυσκολίες

σμα αυτής της διαδικασίας υπό τη μορφή
ενός πολιτικού πλαισίου συνεργασίας
Αυτό το πλαίσιο παρά το γεγονός

σκληρές

ότι είναι νομικά μη δεσμευτικό καθορίζει
τις κοινές αρχές και δεσμεύσεις απέναντι
στη μετανάστευση και καλεί σε
συγκεκριμένη δράση Υπό αυτή την έννοια
δεν είναι το τέλος του δρόμου

και τις
συνθήκες

τις οποίες

βίωσε έδειξε στον κόσμο πώς να φερόμαστε
στους ανθρώπους που έχουν

ανάγκη βασιζόμενοι στην αλληλεγγύη
τόνισε χθες ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας από το βήμα της γενικής συνέλευσης
της Διακυβερνητικής Διάσκεψης
για την υιοθέτηση του Παγκόσμιου Συμφώνου
για την Ασφαλή Ομαλή και Τακτική
Μετανάστευση που διεξάγεται
στο Μαρακές Υπογράμμισε παράλληλα
τη δέσμευση της Ελλάδας να συμβάλει
ώστε να λειτουργήσει το Παγκό

Ο ελληνικός λαός παρά τις
δυσκολίες έδειξε αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες τόνισε
ο Αλ Τσίπρας

σμιο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση ως
ένα αποτελεσματικό πολιτικό πλαίσιο
συνεργασίας που δεν εμποδίζει αλλά
αντίθετα υπάρχει για να στηρίξει τις
προσπάθειες μας σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο προς μια ασφαλή και καλά
διαχειριζόμενη μετανάστευση
Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν
παγκόσμιες απαντήσεις υπογράμμισε
ο πρωθυπουργός και αναφέρθηκε στην
ελληνική εμπειρία από τη μεταναστευτική
κρίση Η χώρα μου βίωσε τη
των δικών της πολιτών και είναι
και χώρα διέλευσης για μετανάστες
που επιθυμούν να φτάσουν σε άλλα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σημείωσε επισημαίνοντας πως η Ελλάδα
έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό
από τεράστιες ροές προσφύγων και
ροές από το 2015

αλλά μάλλον η αρχή του

υπογράμμισε

ο πρωθυπουργός
Ο κόσμος μας αλλάζει γρήγορα και

οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών
διευρύνονται με ταχύτητα Οι
που οδηγούν στην παγκόσμια
μετανάστευση εξακολουθούν να υπάρχουν
όπως και η έλλειψη παιδείας και
ευκαιριών η κλιματική αλλαγή η φτώχεια
και οι συγκρούσεις σοβούν Η
πληροφόρηση συνεχίζει να διαχέεται με
μεγάλη ταχύτητα και αποτελεί κτήμα
μεγάλων κομματιών του πληθυσμού
Αυτές οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν
παγκόσμιες απαντήσεις σημείωσε
ο πρωθυπουργός Το Παγκόσμιο
Σύμφωνο για τη Μετανάστευση είναι
ένα εργαλείο που θα δώσει στη διεθνή
κοινότητα ένα σύνολο κανόνων που θα
διέπουν τη διαχείριση της μετανάστευσης
και των αναγκών των μεταναστών
ούτως να διευκολύνει την ασφαλή και
ομαλή υποδοχή των μεταναστών και να
αντιμετωπίζει τις γενεσιουργές αιτίες
της μετανάστευσης και να πατάξει τα
εγκληματικά δίκτυα που εμπλέκονται
στη μετανάστευση είπε ο κ Τσίπρας
προκλήσεις

υποδοχής είναι απαραίτητη προϋπόθεση
ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά
τις παρούσες προκλήσεις είπε και

συνέχισε

Είμαστε υποχρεωμένοι να

ξεπεράσουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις
και να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε
την υποχρέωση αλλά και δικαίωμα να
εξομαλύνουμε το φαινόμενο σε εθνικό
επίπεδο Ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουμε
ότι καμιά χώρα μόνη της δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά
τη μετανάστευση από μόνη της

Χρειαζόμαστε πολύπλευρες απαντήσεις
στη βάση του διεθνούς δικαίου
Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η
Ελλάδα συνέβαλε στη διαδικασία που
μας οδήγησε εδώ σήμερα με αυθεντικό
ενδιαφέρον να συμβάλει στην εξεύρεση
κοινού εδάφους Πιστεύουμε πρόσθεσε
πως έχουμε καταλήξει σε μια ευ¬

ρεία συμφωνία για ένα Παγκόσμιο Σύμφωνο
για τη Μετανάστευση που μέσω
των στόχων και των προτεινόμενων
δράσεων αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες
όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων
Εθνών με δίκαιο ισόρροπο και
συνεκτικό τρόπο
Το 2016 υιοθετήσαμε τη Διακήρυξη
της Νέας Υόρκης για τους Μετανάστες
και τους Πρόσφυγες Τότε μεσούσης
της προσφυγικής και μεταναστευτικής
κρίσης που επηρέασε την Ευρώπη και
άλλες περιοχές στον κόσμο δεσμευτήκαμε
όλοι για την εκκίνηση μιας διαδικασίας
διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων
που θα οδηγούσε στην υιοθέτηση
ενός παγκόσμιου συμφώνου για
την ασφαλή ομαλή και τακτική
Έφτασε λοιπόν η στιγμή
που έχουμε μπροστά μας το αποτέλε
μετανάστευση

μετανάστευση

μεταναστών

Βάσει αυτής της εμπειρίας είμαστε
πεπεισμένοι ότι η κατανόηση των
των προσδοκιών και των
ανησυχιών τόσο των χωρών προέλευσης
και διέλευσης όσο και των χωρών
προτεραιοτήτων

Ασφαλής επενδυτικός προορισμός η Ελλάδα
Κάλεσμα σε επενδυτές απηύθυνε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
πως η Ελλάδα έχοντας
αφήσει πίσω της μια παρατεταμένη
σημειώνοντας

περίοδο

κρίσης και αβεβαιότητας είναι
εκ νέου ένας πολλά υποσχόμενος και

κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισμός
Σε μήνυμα του στο 20th Annual
Capital Link Invest in Greece Fo¬

rum που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη
ο Πρωθυπουργός στάθηκε στην
του τρίτου προγράμματος
προσαρμογής τονίζοντας πως η χώρα
ανέκτησε την αυτονομία της και την
εμπιστοσύνη σε ένα μέλλον ευημερίας
δημιουργικότητας και ανάπτυξης
Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό η Ελλάδα
επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης
ολοκλήρωση

έχοντας υγιείς βάσεις Ο Πρωθυπουργός
τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της
γεωστρατηγικής θέσης της χώρας
λόγο για αξιοποίηση των
της πλεονεκτημάτων Είπε
επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον
από ποτέ ηγετική δύναμη
στην ευρύτερη περιοχή και προάγει
την ασφάλεια και τη σταθερότητα
κάνοντας

συγκριτικών

περισσότερο
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Επενδυτικό φόρουμ
για την Ελλάδα
στη Νέα Υόρκη
Τα δημόσια οικονομικά είναι ο τομέας
όπου η Ελλάδα πραγματικά αρίστευ
σε είπε ο αναπληρωτής υπουργός
Γιώργος Χουλιαράκης σε
παρέμβαση του μέσω τηλεδιάσκεψης
στο 20ο επενδυτικό φόρουμ της Capital
Οικονομικών

Link
Γ

για

την

Ελλάδα

ια πολλά χρόνια διαδοχικές

κυβερνήσεις

απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή
πλεονάσματα Αλλά από το 20 6 η
Ελλάδα γύρισε σελίδα είπε Ο ίδιος
1

πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις
προκλήσεις που έχει vu αντιμετωπίσει
αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις

μεταρρυθμίσεις
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής
δημοσίων εσόδων Γιώργος ΙΙιτσιλής
είπε ότι η ιιρχή εργάζεται σε πολλαπλά
πρότζεκτ μεταρρυθμίσεων για vu
ένα περισσότερο αποτελεσματικό
KU ι λειτουργικό σύστημα
διοίκησης Ο διευθύνων
σύμβουλος του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης
Τσάκωνας είπε ότι οι νέες προκλήσεις
του αναδύονται μετά την επιτυχή
του τρίτου προγράμματος
σχετίζονται κυρίως με την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηματοπιστωτικών
αναγκών της Ελληνικής Δημοκρατίας
και τη διαχείριση του ελληνικού
χρέους Σε πάνελ με θέμα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής
οικονομίας kui τις μακροπρόθεσμες
προοπτικές τους ο επικεφαλής της αποστολής
της Κομισιόν για την Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο ανέφερε ότι η έξοδος
της Ελλάδας ππό το πρόγραμμα
στήριξης του ES Μ είναι πράγμα θετικό
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιμης
ανάκαμψης
Η Ελλάδιι πρέπει να συνεχίσει και
να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
μεταρρυθμίσεις που αναλήφθηκαν
στη διάρκεια του προγράμματος ιδίως
μεταρρυθμίσεις γιυ τη βελτίιοση του
διαμορφώσει

φορολογικής

ολοκλήρωση

περιβάλλοντος για επιχειρηματικές

δραστηριότητες και επενδύσεις όπως
και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας
και του δικαστικού συστήματος
είπε στην παρέμβασή του Για τον
Προϋπολογισμό του 201° είπε ότι Οα
επιτύχει πλεονάσματα σε ευθυγράμμιση
διοίκησης

με τους συμφωνημένους δημοσιονομικούς
στόχους ενώ σημείωσε πως ότι
υπό την προϋπόθεση ότι Qa ολοκληρωθούν
οι δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσει
που απομένουν Οα είναι διαθέσιμη μία
επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 70C
εκατομμυρίων ευρώ για το πρώτο τρίμηνο
του 2019 Ο πρώην αντιπρόσωπος
του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπομπ Τρα
ως το μεγαλύτερο λάθος τοι
Ταμείου την φτωχή επικοινωνία τον
με τον ελληνικό λαό Τα προγράμματα
κατέγραψε

προσαρμογής i:ivui σκληρά Χρειαζόταν
vu έχουμε περισσότερες συζητήσει
kui να εξηγήσουμε τι συνέβαινε με τη
οικονομία παρατήρησε
Ο πρώην αξιωματούχος του ΔΝΊ
εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδι
το πολιτικό σύστημα αριστερά και δε

ξιά υπόσχετΗΐ φορολογικές περικοπεί
και αυξήσεις δαπανών με πόρους που ι
Ελλάδα δεν διαθέτει Ως αποτέλεσμι
η Ελλάδα μάλλον αντιδρά σε γεγονότα

αντί να χαράσσει το μέλλον της
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικοί
φόρουμ για την Ελλάδα της Capita
Link λαμβάνουν χώρα στο Metropoli
tan Club της Νέας Υόρκης με συμμετο
χή κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφα
λής τον υπουργό Οικονομικών Ευκλεί
δη Τσακαλώτο
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ΊΣΟΔΗΜΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΑΓΟΡΑ
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 - Αριθμός φύλλου 925

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Με σημαντικές απώλειες
και αδύναμο τζίρο

Πτώση παρουσίασε

αφορμή το συνέδριο της
Capital Link και αναζητά
επενδυτές, δεσμευόμενη
για μεταρρυθμίσεις,
και δημοσιονομική
προσαρμογή.

το Χρηματιστήριο
Αθηνών , στη
χθεσινή του
διαπραγμάτευση
καθώς έκλεισε

ιδιωτικοποιήσεις

υποχωρώντας κάτω
και από τις 640
μονάδες, χάνοντας
ένα σημαντικό
πλεονέκτημα που
είχαν αποκτήσει οι
long κατά τη
διάρκεια της
αντίδρασης της
προηγούμενης
εβδομάδας.
αναλυτικά, ο

Πιο

Δείκτης

Μηνύματα που θα
λάβουν οι εκπρόσωποι
τηςχώρας
Βέβαια, ενδιαφέρον θα
έχουν όμως και τα μηνύματα
που θα λάβουν οι
της Ελλάδας
από την αγορά, καθώς
από κυβερνητικής πλευράς
μετέχει και η υπουργός
εκπρόσωποι

τουρισμού Έλενα

Κουντουρά, ο επικεφαλής
της ΑΑΔΕ, ενώ πολυπληθής
είναι η παρουσία
των τραπεζών

Γενικός

ολοκλήρωσε

με απώλειες
1,62% στις 638,20

μονάδες, κινούμενος

εκπροσώπων

και μεγάλων ελληνικών

μεταξύ

των 635,50 μονάδων,

επιχειρήσεων.

όταν έπεφτε 2,04% και

646,08 μονάδων όταν
οριακή πτώση
0,41%, με τον τζίρο να
στα 29 εκατ.
παρουσίαζε

διαμορφώνεται

ευρώ και τον όγκο στα
18,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω

προσυμφωνημένων
πράξεων διακινήθηκε
1

εκατ. τεμάχια.

Πόσο έχει ολοκληρωθεί
η πτωτική τάση
του 2018
υψηλής κεφαλαιοποίησης,

έκλεισε με απώλειες
,60%, στις 1 .669,98

μονάδες,

ενώ με πτώση

1,10% ολοκλήρωσε τις

Βέβαια, μπορεί η αγορά να

μην έχει φτάσει στα
που ήταν πριν από
την αντίδραση, εντούτοις
τεχνικά το τριήμερο ράλι
των αρχών του Δεκεμβρίου
είναι πλέον ως μη
επίπεδα

γενόμενο,

Όσον αφορά τον δείκτη
1

τραπεζικό δείκτη να κλείνει
με πτώση 2,18% στις
465,42 μονάδες.

συναλλαγές

ο Mid Cap στις

1.010,46 μονάδες και τον

αφού η αναδίπλωση
κάτω από τις 650

μονάδες επιτρέπει και πάλι
στους short να έχουν το
πάνω χέρι στην αγορά,
ενώ όσο μένει κάτω από

αυτό το όριο, θα συντηρούνται
οι αμφιβολίες για
το πόσο έχει ολοκληρωθεί

η πτωτική ταση που
σχεδόν ολόκληρο

επικράτησε

το 2018.

Με αρνητικό το διεθνές
κλίμα
Ωστόσο, αυτό που σημειώνουν
οι περισσότεροι
αναλυτές είναι ότι
με το διεθνές κλίμα τόσο
αρνητικό, ή στην καλύτερη
εγχώριοι

περίπτωση ευμετάβλητο,
η ελληνική αγορά δεν
θα μπορεί να δημιουργήσει

τις δυνατότητες εκείνες

που απαιτούνται για να

συμμαζέψει στο τέλος τις

απώλειες του 2018, οι

οποίες ξεπερνούν το 20%,
αποτελώντας μια μεγάλη
ήττα για όσους πίστευαν

ότι η επιστροφή της χώρας

στην κανονικότητα θα

έφερνε την αγορά σε πιο
δίκαιες αποτιμήσεις από
αυτές που βλέπουμε στο
ταμπλό το τελευταίο
διάστημα.

Πίσω στο ταμπλό , με
απώλειες που ξεπέρασαν
το 3%, έκλεισαν η Πειραιώς,
η ΕΧΑΕ και τα Ελληνικά
Πετρέλαια , με απώλειες
πάνω από 2% έκλεισαν

οι Φουρλής,

Eurobank, Σαράντης,

ΟΛΠ, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ

και Μυτιληναίος.

Τέλος με απώλειες άνω

του 1% ολοκλήρωσαν οι
Εθνική, Jumbo, ΑΔΜΗΕ,

Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα,

Παρ όλα αυτά, η εγχώρια
επενδυτική κοινότητα έχει
στρέψει την προσοχή της
στην άλλη άκρη του Ατλαντικού,

Grivalia, Alpha Bank, Λάμδα
και Coca Cola, ενώ

όπου η κυβέρνηση,
με βασικό εκπρόσωπο τον
ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακα-

Aegean. Αντίθετα, με κέρδη

λώτο, επιδιώκει την προβολή
της Ελλάδας με

μικρές

απώλειες κατέγραψαν

οι ΟΠΑΠ, Τιτάν και
1,20% έκλεισε η ΕΥΔΑΠ και άνοδο 0,17%
παρουσίασε

η Τέρνα Ενεργειακή
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Κυ βερνητικός συναγερμός
για τη Συμφωνία των Πρεσπών
Εκτάκτως συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
είδηση της σημερινής
έκτακτης συνεδρίασης
της κοινοβουλευτικής
ομάδας των ΑΝΕΛ έπεσε σαν

Η

Διαψεύδουν ΝΑ και Ποτάμι

βόμβα χθες στο πρωθυπουργικό

Τ Απάντηση στα σενάρια περί

επιτελείο που προσπαθεί va
βρει τρόπους ώοτε να διασφαλίσει
την εύθραυστη και έντονα

αμφισβητούμενη πλειοψηφία
για την κύρωση της Συμφωνίας
των Πρεσπών

Σύμφωνα με αξιόπιστες
έπειτα από επικοινωνία
με τον Πάνο Κομμένο το Μαξίμου
ενημερώθηκε όπ η πρόταση
του προέδρου των ΑΝΕΛ
στη σημερινή ομιλία του πρης
τους βουλευτές θα είναι n μη
συμμετοχή των ΑΝΕΛ στην
πληροφορίες

ψηφοφορία

για την κύρωση της
Συμφωνίας των Πρεσπών η
οποία ύστερα από τοποθέτηση
του προέδρου του σκοπιανού
Κοινοβουλίου και υπό την προ
υπόθεση όπ η διαδικασία στην
πΓΔΜ θα ολοκληρωθεί όπως
υπολογίζει η κυβέρνηση Ζάεφ
αναμένεται αμέσως μετά τις 15
Ιανουαρίου
Παράλληλα σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες ο κ Κομμένης
θα ταχθεί και κατά της πρότασης
μομφής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης mv οποία
προανήγγειλε χθες η
Τύπου της ΝΛ Μαρία
Σπυράκη λέγοντας Όλα τα
όπλα είναι στο τρα
πέζι Είμαστε εναντι'ον της
των Πρεσηών Έχουμε
πει ότι βλάπτει τα εθνικά
Όταν η συμφωνία έρθει
πρης ψήφιση στη Βουλη ο
κάθε βουλευτής θα αναμετρη
θα με τη οτινείδηοή του Ο πρό
εδρης των ΑΝΕΛ είπε πρόσφο
τα ότι έχει λήξει κάθε συζήτηση
για επιβίωση της λεγόμενης
Συμφωνίας των Πρεσηών Με
τη σημερινή του τοποθέτηση
ωστόσο κατά ενδεχόμενης πρότασης
μομφής από την πλευρά
της ΝΑ θα θελησει να κλείσει
το παράθυρο που είχε ανοίξει
ο αντιπρόεδρης του κόμματος
του Παναγιώτης Σγουρίδης
όπ οι ΑΝΕΛ θα στηρίξουν
ενδεχόμενη πρόταση μομφής
από την πλευρά της ΝΔ προ
καλώντας συναγερμό στο Μαξίμου

υπόγειας
Ποτάμιου που διακινήθηκαν
από μερίδα του Τύπου έδωσαν από κοινού χθες
οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Σταύρος Θεοδωράκης
εμμένοντας στην αυτονομία των κομμάτων
τους και αποδίδοντας στο Μαξίμου τη σχετική
φημολογία
Δεν μπαίνουμε σε καμιά συναλλαγή Αυτά είναι
σενάρια επιστημονικής φαντασίας Άλλοι κάνουν
τέτοια νταραβέρια πίσω από κλειστές πόρτες
ανέφερε ο κ Μητσοτάκης σχολιάζοντας τα
σενάρια συνεργασίας με το Ποτάμι
Το Ποτάμι πολιτεύεται με βάση τις αρχές και
ης απόψεις των σαλεχώνιου και μόνο Το σενάριο
για το Επικράτειης δεν είναι καινούργιο Πριν
από έξι μήνες με έβαζαν στον ΣΥΡΕΑ Ένα κόμμα
δεν προσχωρεί σε ένα άλλο κόμμα και επιμένω
στις απόψεις μου ανέφερε ο κ Θεοδωράκης
που σύμφωνα με τα σχετικά σενάρια
τη θέση του Ποτάμιου στη διαδικασία
κύρωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών με μία
θέση στο Επικρατείας της ΝΑ
Οι δύο αρχηγοί βρέθηκαν στην παρουσίαση του
νέου βιβλίου του αντιπροέδρου της ΝΑ Κωστή
Χατζηδάκη με τίτλο Μεταρρυθμίσεων Ανάβασης
Ευρωπαίοι εξ ανάγκης ή εκ πεποιθήσεως
Σε παρότρυνση του συντονιστή της συζήτησης
Παύλου Τσίμα να τοποθετηθούν έναντι των σε¬
συναλλαγής

ΝΑ

παζάρευε

ναρίων που κυκλοφορούν ο κ Μητσοτάκης τόνισε
ότι μιλά εξ ονόματης της ΝΑ και μόνο και
δήλωσε δικαιωμένης επειδή όπως υποστήριξε
οι ενστάσεις της ΝΑ περί παραχώρησης
γλώσσας και μακεδόνικου έθνους
αποδείχτηκαν σωστές Επανέλαβε δε ότι η ΝΑ
θα καταψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών
όποτε κι αν έρθει στη Βουλή με στόχο αυτή να
μην επικυρωθεί Μόνο ο Ζάεφ πανηγυρίζει
Κομμένος και Τσίπρος είπαν ναι εκεί που άλλοι
είπαν όχι σημείωσε διευκρινίζοντας όπ
η θέση αυτή είναι της ΝΑ και δεν αφορά άλλα

μακεδόνικης

κόμματα
Η θέση μας είναι ξεκάθαρη θέλουμε λύση Το
συμφέρον της χώρας είναι να λήξει αυτή η
Τον Μάρτιο οι Ελληνες θα πρέπει να
πάρουν μία απόφαση Τοποθετούμαστε με βάση
τις εξελίξεις είπε ο κ Θεοδωράκης επισημοί
νοντης ότι η συμφωνία δεν είναι και η καλύτερη
δυνατή Απαντώντας δε στα σχετικά σενάρια
έβαλε στο κάδρο το Μαξίμου και ανέφερε
Επιχειρεί να κάνει κουμάντο σε κόμματα της
αντιπολίτευσης επειδή δεν έχει τη δυνατότητα
να μιλήσει με αυστηρότητα στον κυβερνητικό
εταίρο Πάνο Κομμένο Δεν κινούμαστε με βάση
ης υποδείξεις και απαντώ στο Μέγαρο Μαξίμου
Είμαστε Ποτάμι και τολμάμε και μιλάμε
εκκρεμότητα

SID 12293264

κοινοβουλευτικά

Συμφωνίας

συμφέροντα

Προσφυγή στο ΣτΕ
Νέα προσφυγή νια το επίμαχο θέμα
της Συμφωνίας των Πρεσπών θα

απασχολήοει το Συμβούλιο της

Επικράτειας αυτή τη φορά σχετικό
με την Επιτροπή που προβλέπεται
ότι θα εξετάσει και εφόσον κριθεί
σκόπιμο θα αναθεωρήσει τα
σχετικά σχολικά βιβλία ενώ θα

εξετάζει τις νέες έκδοσης σχολικών
βιβλίων Στο ΣτΕ προσέφυγαν η
Παμμακεδονικη Συνομοσπονδία η
Παμμακεδονικη Ένωση

Μακεδόνικου Αγώνα Ελλάδος
Αυστραλίας ο Σύλλογος Γονέων
και Κηδεμόνων Δημοτικού
Σχολείου Δήμου Μουρικιου και ενας
γονέας δύο ανήλικων παιδιών που

φοιτούν σε Δημοτικό και Γυμνάσιο
SID 12292616

20th Annual Capital Link
in Greece Forum που
στη Νέα Υόρκη έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στη Συμφωνία
των Πρεσηών λέγοντας ότι
έδειξε στον κόσμο ότι η Ελλάδα
είναι μια δύναμη που προ
ωθεί τη σηναίνεση και τη
και που πάντα αναζητά

Invest

διεξάγεται

νέους τρόπους συνεργασίας
και αμοιβαίας ανάπτυξης
Η κυβέρνηση επιμένει όπ διαθέτει

ακόμα και χωρίς τους

ΑΝΕΛ την απαιτούμενη πλειοψηφία
για να κυρώσει τη Συμφωνία
των Πρεσηών Αν οι ΑΝΕΛ
τελικά επιλέξουν την αποχώρηση
τυπικά ο ΣΥΡΙΖΑ θα χρειαστεί
λιγότερους από 151 βουλευτές
αλλά τότε θα τεθεί
το πολιτικό ζήτημα
για τσ αν μπορει να τεθεί σε ισχύ
μία ουμφωνία που δεν θα έχει
τουλάχιστον από την πλειοψηφία
της Βουλης τη στιγμή
που ο ίδιος ο πρόεδρος των
ΑΝΕΛ μόλις τον περασμένο Ιού
νιο ζητούσε με δηλώσεις του να
κυρωθεί η Συμφωνία των Προ
σηών από αυξημένη πλειοψηφία
180 βουλευτών για να φέρει
σε δύσκολη θέση τη Νέα Δη¬
αντικειμενικά

κυρωθεί

του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι
δεν πρόκειται να κυρώσει τη ουμ
φωνία ούτε μετά ης εκλογές
ότι αν η ΝΔ καταθέσει
πρόταση μομφής θα το κάνει
για να ρίξει τηνκυβέρνηση και
όχι επειδή δεν συμφωνεί με τη
υποστηρίζοντας

αναφέρουν

θυπουργός σε μήνημά του στο

σταθερότητα

λέγοντας

Οι ίδιες πληροφορίες
ότι ο κ Κομμένης από
τη μία πλευ ρά θα επαναλάβει τη
θέση ίου κατά της Συμφωνίας
των Πρεσηών και από την άλλη
θα αμφισβητήσει τη δέσμευση

Αττικής

ρωτάς στον ρ/σ Πρακτορει'ο FM
104,9

Από την πλευρά του Κινήμα
της Αλλαγής ο εκπρόσωπης Τύπου
Παύλης Χρηστι'δης δήλωσε
χθες στην ΕΡΤ3 Περιμέναμε να
δούμε τι περιέχει n ουμφωνία
Η Φώφη Γεννηματά έβαλε τα
απέναντι στη ουμφωνία
της Μακεδονίας του Ίλιντεν που
είναι n επιτομή του αλυτρωτισμού
Και φυσικά όταν είδαμε
τη Συμφωνία των Πρεσηών
για τα ζητήματα
της ταυτότητας και της γλώσσας
καθώς και μία σειρά ακόμα
που δεν διασφαλίζουν τα

ζητήματα

τοποθετηθήκαμε

θεμάτων

εθνικά μας ουμφέροντα
Για την Ένωση Κεντρώων το
πρέπον είναι να προσφύγουμε σε
εκλογές να είναι το Σκοπιανό το
κυρίαρχο διακϋβευμα των εκλογών
και τη λύση να δώσει n Βουλη
που θα προκύψει από πς εκλογές

εμμέσως

εκπρόσωπος

φωνία των Πρεσηών ζητώντας
ωστόσο αποσαφηνίσεις σε αρκετά
σημεία της Υπάρχει θετική
προδιάθεση θα περιμένουμε
να δούμε όλα τα δεδομένα τη
σηγμή που θα έρθει η Συμφωνία
των Πρεσηών στην ελληνική Βουλη
είπε από την πλευρά του ο
βουλευτής της Περιφέρειας
του Ποταμιού Γιώργος Μαι

Συμφωνία των Πρεσηών
Από την πλευρά του ο

πρω¬

μοκρατία Σημειώνεται ότι τόσο
η ΝΔ όσο και το Κίνημα Αλλαγής
έχουν υποστηρίξει όπ n ουμφωνία
δεν στέκει πολιτικά αν
με λιγότερους από 151
βουλευτές Αυτός είναι και o λό
γης για τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ θα
επιμείνει στην πίεση τόσο πρης
το Κίνημα Αλλαγής το οποίο πιέζει
και μέσω του Ευρωπαϊκού
Σοσιαλιστικού Κόμματος όσο
και πρης το Ποτάμι προκειμένου
να προκαλέσει ρήγματα και
να πάρει τις ψήφους που χρειάζεται
όταν έρθει n ώρα
κυρωθεί

Η

αντιπολίτευση

Ο επικεφαλής του Ποταμιού δήλωσε

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση
να βρεθώ σε κανένα
ψηφοδέλτιο

Επικροτείας Το Ποτάμι
θα είναι δυνατό στην επόμενη
Βουλη και θα είμαι εκεί Ωστόσο
ο βουλευτής του κόμματης
Σπύρης Δανέλλης με άρθρο του
χθες στην Εφημερίδα των
ανέφορε ότι θα παρατηθεί
σε περίπτωση που υπάρχει
υπαναχώρηση από το Ποτάμι
για τη Συμφωνία των Προ
σηών Σε αντίστοιχη γραμμή ο
Σπύρος Λυκούδης είπε ότι επιμένει
στη οτήριξιί του στη Συμ¬
Συντακτών

Επιμένει ο Ζαεφ
Το θερμόμετρο ωστόσο ανέβασε
ο πρωθυπουργός των Σκοπίων
Ζόραν Ζάεφ ο οποίος σε
νέες του δηλώσεις επέμεινε πως
με τη Συμφωνία των Πρεσηών
αναγνωρίζειαι από την Ελλάδα το
δικαίωμα της χώρας του να
χρησιμοποιεί

τη μακεδοντκή γλώσσα
Πρέπει να προσέχουμε
επειδή το δικαίωμά μας στον αυ
τοπρασδιορισμό το δικαίωμά
μας να χρησιμοποιούμε τη μα
κεδονική γλώσσα μας είναι απο
δεκτό και αναγνωρίζεται από την
Ελλάδα ανέφερε μεταξύ άλλων
ο κ Ζάεφ ενώ κληθείς να απαντήσει
εάν οι δηλώσεις του περί

μακεδονικής γλώσσας είναι
αντιπαραγωγικές για τη Συμφωνία
των Πρεσηών και αν υπάρχουν
πληροφορίες πως η Ελλάδα
προετοιμάζει παράρτημα για
το συγκεκριμένο τμήμα της ουμ
φωνίας ανέφερε ότι δεν υπάρχει
τέτοιο παράρτημα της ουμ
φωνίας και ότι o ίδιης βρίσκεται
σε ουνεχή επικοινωνία με τον

Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη
Τσίπρα
S1D 1229295 1
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ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
για την εξαγορά ακριβών
δανείων από το ΔΝΤ και την
ΕΚΤ για το 201 9 θα περιέχει
το ετήσιο πρόγραμμα δανεισμού που
θα εκδώσει ο ΟΔΔΗΧ μέχρι και το
τελος του χρόνου
Αυτό τόνισε χθες o υπουργός
κ Ευκλείδης Τσακαλώ
τος σε συνέντευξη Τύπου μετά το
ετήσιο συνέδριο του Capital Link
για επενδύσεις στην Ελλάδα Σε ό,τι
αφορά τα μελλοντικά σχέδια είπε ότι
αν είναι o ίδιος υπουργός Οικονομικών
τα επόμενα χρόνια θα ήθελε να
προχωρήσει σε ένα πιο απλό δίκαιο
και σταθερό φορολογικό σύστημα με
ελάφρυνση της άμεσης φορολογίας
και για τα φυσικά πρόσωπα θύμισε
μάλιστα ότι για τις επιχειρήσεις έχει
ήδη δρομολογηθεί ένα σχέδιο μείωσης
της φορολογίας κατά 4 μέχρι
και το 2022
Μάλιστα άφησε ανοιχτό και το
ενδεχόμενο τα επόμενα χρόνια μέσα
από τον δημοσιονομικό χώρο που θα
υπάρχει να μειωθεί και ο ΦΠΑ
Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης
χωρίς να είναι συγκεκριμένος
είπε ότι υπάρχει και o δημοσιονομικός
χώρος και το αποθεματικό για να
δοθούν περισσότερα στις περιοχές με
πιο βαρύ χειμώνα
Για την προστασία της πρώτης
κατοικίας τόνισε ότι επεξεργάζονται
σχέδια για θωράκιση των αδυνάτων
χωρίς να υπάρχει περιθώριο για νέους
στρατηγικούς κακοπληρωτές
Νωρίτερα στην ομιλία του προς το
συνέδριο τόνισε ότι πλέον η Ελλάδα
θα υλοποιεί τις δικές της μεταρρυθμίσεις
αφού θέση της κυβέρνησης και
του ίδιου είναι ότι μεταρρυθμίσεις
χωρίς κοινωνική συνοχή οδηγούν σε
ευρωσκεπτικισμό ενώ το ίδιο επικίνδυνο
είναι π κοινωνική συνοχή χωρίς
μεταρρυθμίσεις

Σχέδιο

Οικονομικών

Τέσσερις εντολές
Ο επικεφαλής της ομάδας της Ε Ε
για την Ελλάδα αφού χαρακτήρισε

εντυπωσιακή τη δημοσιονομική
της Ελλάδας από το 201 0
μέχρι και σήμερα τόνισε ότι η βασική
πρόεληση σήμερα είναι η συνέχιση
και η ολοελήρωση μεταρρυθμίσεων
Μάλιστα εν όψει της δεύτερης αξιολόγησης
σε καθεστώς ενισχυμένης
εποπτείας για την Ελλάδα υπάρχουν
προσαρμογή

Μεταρρυθμίσει αντί για
θα ζήτησε ο Κοστέλο

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

τέσσερις προελάσεις Η πρώτη είναι
η ολοελήρωση των 1 6 μεταρρυθμίσεων
για πολλές από τις οποίες
καθυστερήσεις Οπως είπε η
ολοελήρωσή τους συνδέεται με την
εκταμίευση της δόσης των περίπου
700 εκατ ευρώ 600 εκατ ευρώ από
τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών
από ελληνικά ομόλογα και 1 00 εκατ
από την μείωση επιτοκίων και θα δώσει
σήμα στις αγορές ότι η Ελλάδα
συνεχίζει στη ρότα των διαρθρωτικών
επισήμανε

μεταρρυθμίσεων
To δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό
ζήτημα είναι η αναθεώρηση του κα¬

τώτατου μισθού κάτι που αναμένεται
πιθανότατα τον Φεβρουάριο Ο κ Κο
οτελο συνέστησε προσοχή στη λήψη
αποφάσεων ώστε να μην πληγεί η
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας
και να μη χαθεί η πρόοδος που έχει
γίνει ως τώρα
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο τρίτο
θέμα που αφορά τις τράπεζες
ειδικότερα τπ συζήτηση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας
λέγοντας είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε
ένα είδος προστασίας αρκεί να
είναι στοχευμένο και να μην εμποδίσει
τπ μείωση των κόκκινων δανείων
Το τέταρτο πεδίο είναι τα σχέδια
για μαζική εκκαθάριση κόκκινων δανείων
μέσω SPV και ομολόγων που
Επεσήμανε

Καμπανάκι για τον
κατώτατο μισθό
προστασία πρώτη s
KaiOïKÎas υπό
προϋποθέσει και
μείωση κόκκινων

δανείων

θα εκδοθούν με κρατικές εγγυήσεις
Στο θέμα αυτό είπε ότι είναι μία
πρόταση για τα μη
ανοίγματα

ενδιαφέρουσα

εξυπηρετούμενα

Βόμβα

Ο πρώην μόνιμος αντιπρόσωπος του
ΔΝΤ στην Ελλάδα κ Μπομπ Τράα

έκανε ένα αιχμηρό σχόλιο για την
παρούσα κατάσταση λέγοντας ότι το
ελληνικό πολιτικό σύστημα δεν έχει
κανένα σχέδιο Τόσο η αριστερά όσο
και η δεξιά παράταξη υπόσχονται
μειώσεις φόρων και αυξήσεις φόρων
από χρήματα που δεν έχουν Αυτό έχει
ως αποτελεσμα π Ελλάδα να αντιδρά
στα γεγονότα αντί να φτιάχνει το μελ
λον της
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•

Κομίσΐόν Κόκκινα δάνεια και
νόμος Κατσέλη κατώτατος μισθός
ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρύθμιση
της δημόσιας διοίκησης είναι τα
τέσσερα σημεία των μεταμνημονια
κών δεσμεύσεων στα οποία θα
εστιάσει την προσοχή της τους προσεχείς
έξι μήνες η Ε.Ε σύμφωνα με
τον εκπρόσωπο της στους θεσμούς
Ντέκλαν Κοστέλο Σελ 22
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Στο μικροσκόπιο

της Ε.Ε τέσσερις
μεταμνημονιακές
δεσμεύσεις
Κόκκινα δάνεια και νόμος Κατσέλη
μισθός ιδιωτικοποιήσεις και
μεταρρύθμιση δημόσιας διοίκησης είναι
τα 4 σημεία των μεταμνημονιακων
στα οποία θα επικεντρώσει
την προσοχή της τους προσεχείς 6 μήνες
η Ε.Ε σύμφωνα με τον εκπρόσωπο
της στους θεσμούς Ν Κοστέλο Ο κ Κο
στέλο τόνισε ότι η αναπροσαρμογή του
κατώτατου μισθού πρέπει να είναι
κατώτατος

δεσμεύσεων

μετριοπαθής

και οι όροι προστασίας της α
κατοικίας να μην ανασχέσουν τπ μείωση
κόκκινων δανείων Σελ 22
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Καμπανάκι από Κομισιόν για τέσσερις
μεταμνημονιακές δεσμεύσεις
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΟΡΑ

Κόκκινα δάνεια και νόμος Κατσέλη
κατώτατος μισθός ιδιωτικοποιήσεις

και μεταρρύθμιση της δημόσιας
διοίκησης είναι τα 4 σημεία των
μεταμνημονιακών δεσμεύσεων για
τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
χτύπησε χθες προειδοποιητικό

r

Declan Costelta

καμπανάκι δηλώνοντας διό στόματος
Ντέκλαν Κοστέλο ότι σ αυτά
θα επικεντρώσει την προσοχή της
τους προσεχείς 6 μήνες
Ο επικεφαλής της αποστολής
της Κομισιόν στην Αθήνα Ντέκλαν
Καστέλο μιλώντας στη Νέα Υόρκη
στο επενδυτικό συνέδριο του Capital

Link τόνισε ότι η αναπροσαρμογή
του κατώτατου μισθού
πρέπει να είναι μετριοπαθής και
επέστησε την προσοχή της
σε ό,τι αφορά τα σχέδιά
της για την προστασία της πρώτης
κατοικίας ώστε να μην αποβούν
εις βάρος των στόχων μείωσης
των κόκκινων δανείων
Ο κ Καστέλο ξεκαθάρισε ότι
μόνο υπό την προϋπόθεση της
των δεσμεύσεων της
χώρας Θα εκταμιευθεί η δόση για
την ελάφρυνση του χρέους ύψους
700 εκατ ευρώ το 2019 SMPs και
κυβέρνησης

Ο

Ντέκλαν Κοστέλο μιλώντας στο συνέδριο του Capital Link τόνισε ότι
επικεντρωθεί σε κόκκινα δάνεια και νόμο Κατσέλη κατώτατο
ιδιωτικοποιήσεις και μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης

Ε.Ε θα

η

μισθό

εκπλήρωσης

ANFAs

Ανησυχία εξέφρασε εξάλλου
ο Μπομπ Τράα πρώην εκπρόσωπος

του ΔΝΤ στην Αθήνα και νυν
ανεξάρτητος οικονομολόγος καθώς
όπως είπε το πολιτικό
στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο
Τόσο η Δεξιά όσο και η Αρι
στερά,υποστήριξε υπόσχονται
φοροελαφρύνσεις και αυξήσεις
δαπανών με πόρους που n Ελλάδα
δεν διαθέτει Ως αποτέλεσμα n
Ελλάδα απλώς αντιδρά σε γεγονότα
αντί να διαμορφώνει το
μέλλον της
Για τις κατευθύνσεις της πολιτικής
δανεισμού μίλησε ο
γενικός διευθυντής του
ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας
ότι αυτές είναι η διαφάνεια
η δημιουργία καμπύλης αποδόσεων
η μείωση του σπρεντ σε
επίπεδα αντίστοιχα με αυτά των
συγκρίσιμων χωρών και n διατήρηση
σύστημα

αναπληρωτής

λέγοντας

διαλόγου με τους επενδυτές

Πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση
στις αγορές κεφαλαίου είπε
αλλά σταδιακά Δεν είμαστε
ΒΒΒ δεν θα πληρώσουμε
υψηλές αποδόσεις.Οι ελληνικοί
κρατικοί τίτλοι είδαν τα χειρότερα
καθώς το QE τελειώνει
εκδότης

Μήνυμα Τσίπρα
Μήνυμα στο συνέδριο

απηύθυνε

ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσί

πρας καλώντας τους επενδυτές

να εμπιστευθούν την προοπτική
της Ελλάδας η οποία όπως είπε
είναι ένας υποσχόμενος και πάνω

από όλα ασφαλής επενδυτικός
προορισμός
Ο κ Τσίπρας είπε ότι ο ρυθμός
ανάπτυξης της χώρας ξεπερνά το
2

πως υπάρχουν πρωτογενή

πλεονάσματα νια 4 συνεχή χρόνια
ότι έχουν εφαρμοστεί βαθιές
και πως η χώρα έχει
πλέον ένα σύγχρονο φορολογικό
σύστημα ένα φιλικό προς την
μεταρρυθμίσεις

επιχειρηματικότητα περιβάλλον
και μια αποτελεσματική δημόσια
διοίκηση
Αναφέρθηκε επίσης και στη
συμφωνία με την ΠΓΔΜ
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ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ

Κράχτης επενδύσεων
η αντιλαϊκή πολιτική

ε κράχτη την αντιλαϊκή
πολιτική επιχειρεί η
να κεντρίσει το
ενδιαφέρον των διεθνών
επενδυτών και των αγορών με
φόντο βέβαια και το μπαράζ των
αναδιαρθρώσεων που προβλέπονται
στη συμφωνία για την
επόμενη περίοδο και θα
στους πάνω από 1 000
μνημονιακούς νόμους
Το αντιλαϊκό αφήγημα είχε
συνέχεια στο πλαίσιο του
συνεδρίου Invest in
Greece που διοργανώθηκε
χτες από την Capital Link
στη Νέα Υόρκη με θεματική
την προσέλκυση επενδύσεων
στην Ελλάδα ιδιαίτερα στους
Πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών
κλάδους των τραπεζών της
μεταρρυθμίσεων τόνισε ο Ντ Κοστέλλο
στον τουρισμό και τις
υποδομές αλλά και σε τομείς
τα κρατικά και τα εταιρικά ομόλογα
ντρικών τραπεζών προϋποθέτει την ολόπλευρη
Σε αυτό το πλαίσιο ο πρωθυπουργός Αλ
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων
μήνυμα
Τσίπρας απευθυνόμενος με γραπτό
ότι
η
στους επενδυτές υπογράμμισε
Ελλάδα μετατρέπεται σε μία εξαγωγική και
Η ανταγωνιστικότητα
ελκυστική για επενδύσεις χώρα διαβεβαιώνοντας
των
εγχώριων βιομηχάνων
ότι μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε
μία νέα εταιρεία σε λιγότερο από μία
Την ίδια ώρα το Ιδρυμα Οικονομικών και
ώρα και ο νέος νόμος πλαίσιο διευκολύνει
Ερευνών ΙΟΒΕ θέτοντας το πλέγμα
στρατηγικές επενδύσεις με ταχείς διαδικασίες
των αναδιαρθρώσεων που αποσκοπούν στην
fast track
της ανταγωνιστικότητας στην εγχώρια
Δίνοντας έμφαση στη γεωστρατηγική θέση
σε μελέτη του που πραγματοποιήθηκε
της χώρας στο πλέγμα των ανταγωνισμών
με την υποστήριξη της πρωτοβουλίας Ελληνική
στην ευρύτερη περιοχή έκανε ειδική αναφορά
Παραγωγή Συμβούλιο Βιομηχανιών για την
στη συμφωνία με την ΠΓΔΜ λέγοντας ότι
μεταξύ άλλων εστιάζει στα παρακάτω
ότι
Ελλάδα
είναι
δύναμη
μια
η
έδειξε στον κόσμο
Ασφαλιστικές εισφορές Οι ελληνικές
που προωθεί τη συναίνεση και τη
βρίσκονται σε δυσμενή ανταγωνιστική
και που πάντα αναζητά νέους τρόπους
θέση καθώς οι εργοδότες οφείλουν να κατα
συνεργασίας και αμοιβαίας ανάπτυξης
βάλουν μεγαλύτερα ποσά σε σχέση με την EE
Στην τοποθέτησή του μέσω τηλεδιάσκεψης
για δεδομένες καθαρές αποδοχές των εργαζομένων
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
επισημαίνεται χαρακτηριστικά Σε αυτό
Γ Χουλιαράκης αναδεικνύοντας την αποφασιστική
το φόντο προτείνεται μείωση εισφορών υπέρ
ΟΑΕΔ εφόσον συνεχιστεί η μείωση της ανεργίας
συμβολή της σημερινής κυβέρνησης
στο αντιλαϊκό έργο τόνισε στους επενδυτές
και σε συνάρτηση με αυτή επίσης η
ότι για αρκετά χρόνια διαδοχικές κυβερνήσεις
ενίσχυση της κρατικής επιδότησης για
δεν κατάφεραν να παράγουν πρωτογενή
τις ασφαλιστικές εισφορές σε νέους εργαζόμενους
πάνω από το 50 που προβλέπεται στον
πλεονάσματα Αλλά από το 2016 η Ελλάδα
έχει γυρίσει σελίδα
κρατικό προϋπολογισμό για το 2019
Από την πλευρά του ο εκπρόσωπος της
Κόστος Ενέργειας Οπως επισημαίνουν το
Επιτροπής Ντ Κοστέλο εστίασε στο
ενεργειακό κόστος της εγχώριας μεταποίησης
αν και έχουν καταγραφεί βελτιώσεις πρόσφατα
επόμενο κύμα με τις αντιλαϊκές αναδιαρθρώσεις
και συγκεκριμένα στο ζήτημα της
με βάση στοιχεία της χονδρεμπορικής αγοράς
του κατώτατου μισθού με βάση
ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της EE
βέβαια την παραγωγικότητα στην επίτευξη
στην Ελλάδα σχεδόν 30 υψηλότερα
των στόχων για τα κόκκινα δάνεια σε
από τον μέσο όρο της EE Μεταξύ άλλων
και με το καθεστώς της νομικής
προτείνονται Διερεύνηση μέτρων στήριξης της
στην πρώτη κατοικία στις ιδιωτικοποιήσεις
βιομηχανίας ειδικά της εντάσεως Ενέργειας
στη μεταρρύθμιση της Δημόσιας
ενίσχυση διεθνών διασυνδέσεων για συμμετοχή
στην Ενεργειακή Ενωση περιορισμός ύψους
Διοίκησης δηλαδή στις παρεμβάσεις που
προβλέπονται στο ενισχυμένο εποπτικό πλαίσιο
φόρων και χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύματος για
για την επόμενη περίοδο
βιομηχανική χρήση
Ο ίδιος για μια ακόμη φορά ξεκαθάρισε ότι
Φορολογία αποσβέσεις Προτείνουν την
κατά προτεραιότητα χρήση των όποιων δημο¬
η επιστροφή των κερδών των ευρωπαϊκών κε
κυβέρνηση

προστεθούν

ετήσιου

Ενέργειας

όπως

Βιομηχανικών

τόνωση

βιομηχανία

Ανάπτυξη

επιχειρήσεις

σταθερότητα

περαιτέρω

Ευρωπαϊκής

διαμόρφωσης

διαμορφώνεται

συνδυασμό

προστασίας

σιονομικών περιθωρίων για την επαναφορά
αποσβέσεων Επίσης την επιτάχυνση
του χρονοδιαγράμματος για μείωση του φορολογικού
συντελεστή από τα 4 χρόνια που έχει
προβλέψει η κυβέρνηση στα 3 χρόνια και μάλιστα
στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδίου μείωσης
των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις
Χρηματοδότηση Προτάσσεται η ενίσχυση
συμμετοχής της βιομηχανίας στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων σε συνδυασμό με
που αφορούν τη μεγαλύτερη ευελιξία
του αναπτυξιακού νόμου την αξιοποίηση
εναλλακτικών εργαλείων χρηματοδότησης
π.χ μέσω κεφαλαιαγορών κ.ά
Αδειοδοτήσεις Ως κύριο ζήτημα αναφέρεται
η έλλειψη ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού
με περιφερειακή και κλαδική διάσταση
ταχύτερων

παρεμβάσεις

Ενα ακόμα δώρο

της κυβέρνησης
προς το κεφάλαιο
Στο μεταξύ άλλο ένα δώρο προς το κεφάλαιο
έκανε πράξη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με
την τροπολογία που κατέθεσε χτες στη Βουλή
η οποία προβλέπει την επιδότηση των ασφαλιστικών
εισφορών των επιχειρήσεων στην κύρια
σύνταξη κατά 50 για τους νέους εργαζόμενους
έως 25 ετών
Με την τροπολογία αυτή οι εργοδοτικές
των επιχειρήσεων για την ηλικιακή αυτή
ομάδα μειώνονται από το 13,33 στο 6,66
και το υπόλοιπο θα επιδοτείται από τον κρατικό
προϋπολογισμό Το συνολικό κονδύλι από το
απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις ανέρχεται
σε 51 εκατ ευρώ σε ετήσια βάση
Πρόκειται για μέτρο το οποίο είχε ανακοινώσει
πριν από τρεις μήνες από τη θεσσαλονίκη ο
πρωθυπουργός συνδέοντάς το ευθέως με την
προοπτική κάποιας αύξησης στον κατώτερο
και την κατάργηση του υποκατώτατου
για τους νέους που παραμένει σε ισχύ από
εισφορές

οποίο

μισθό

μισθού

το 2012
Οπως είχε πει τότε στη ΔΕΘ η αύξηση του
κατώτατου μισθού αλλά και η κατάργηση του
πρέπει να γίνει με τρόπο που θα
δημιουργεί την κοινωνική συναίνεση και βεβαίως
υποκατώτατου

την προοπτική της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας
Ετσι πριν ακόμα οι μισθωτοί με μισθούς πείνας
δούνε κάποια αύξηση λίγων ευρώ στο εισό
δημά τους η κυβέρνηση είχε αναγγείλει και σήμερα
εφαρμόζει την απόφασή της να μπουκώσει
τις επιχειρήσεις με νέες απαλλαγές
Με τον τρόπο αυτό η όποια μικρή αύξηση στον
κατώτερο μισθό όταν αυτή δοθεί αντί να
τους εργοδότες που τόσα κέρδισαν και
κερδίζουν από την εκμετάλλευση των εργαζομένων
και την καρατόμηση των μισθών θα φορτωθεί
και πάλι στα λαϊκά στρώματα αφού η
των ασφαλιστικών εισφορών από τον
κρατικό προϋπολογισμό έτσι και αλλιώς προέρχεται
από τη σκληρή φορολογία και τα ματωμένα
πλεονάσματα
επιβαρύνει

επιδότηση

9. ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ
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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Λ
Ζητούν επενδύσεις ενώ στέϋνουν
στο τσακίδια τους επενδυτές

Ο Σ
ΓΙΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ
jtsaprounis
e-typos.com

y

τη Νέα Υόρκη βρίσκεται o Ευκλείδης
Τσακαλώτος και πολλά ακόμα
στελέχη Αφορμή είναι το
συνέδριο Capital Link αλλά συμφωνά με το
υπουργείο Οικονομικών η κυβέρνηση επιδιώκει
την προβολή της χώρας μας την προσελ
κυση επενδυτών δεσμευόμενη για μεταρρυθμίσεις
και ιδιωτικοποιήσεις Είναι πραγματικά
αστείο Υστερα από το πρώτο καταστροφικό
εξάμηνο του 201 5 τόσο ο Αλέξης Τσίπρας
όσο και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος έχουν
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Γης
υποτίθεται με στόχο να φέρουν ζεστό χρήμα
επενδυτών στη χώρα Από δηλώσεις και
προθέσεις χορτάσαμε Εως τώρα πάντως οι
ξένοι επενδυτές δεν δείχνουν καμία πρόθεση
να ρισκάρουν κεφάλαια στην Ελλάδα
κυβερνητικό

ταξιδέψει

ΚΑΙ δυστυχώς είναι απόλυτα κατανοητή η
αντίδρασή τους Τρεις από τις υπάρχουσες
ξένες επενδύσεις βαλτώνουν εδώ
και χρόνια Πριν από λίγες ημέρες η BlackRock
ανακοίνωσε την ακύρωση επένδυσης ύψους
300 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία
του εμπορικού πολυχώρου Academy Gardens
επί της λεωφόρου Κηφισού Υστερα από σχεδόν
πέντε χρόνια μάχης για την παροχή των
απαραίτητων αδειοδοτήσεων η BlackRock
απεφάνθη πως δεν μπορεί να πάρει το ρίσκο
μιας τόσο υψηλής επένδυσης λόγω των
κυβερνητικών παλινωδιών Πώς το είχε
πει ο σύμβουλος του πρωθυπουργού Νίκος
Καρανίκας Στα τσακίδια να πάνε οι επενδυτές
Και από ό,τι φαίνεται στα τσακίδια
πάνε
μεγαλύτερες

συνεχών

ΣΤΑ τσακίδια πάει και

π

καταταλαιπωρημένη

από τον κυβερνητικό πόλεμο επένδυση της

Eldorado στα μεταλλεία χρυσού της Χαλκιδικής
Από το ένα υπουργικό μπλόκο στο άλλο
τώρα πλέον βρίσκεται στα δικαστήρια
αποζημιώσεις εκατομμυρίων ευρώ
από το ελληνικό Δημόσιο
διεκδικώντας

ΓΤΑ τσακίδια κινδυνεύει να πάει και

η

μεγαλύτερη

επένδυση όλων των εποχών Το
Ελληνικό για μια ακόμη φορά βρίσκεται στον
αέρα Η κυβέρνηση πήρε στα χέρια της μια
σχεδόν τελειωμένη δουλειά και εδώ και τέσσερα
χρόνια προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί
για να την μπλοκάρει Και η αλήθεια είναι πως
τα έχει καταφέρει αρκετά καλά Με άμεσους
ή έμμεσους τρόπους Οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν
θησαυρούς πριν καν ξεκινήσουν οι
εκσκαφές Το δασαρχείο ανακάλυψε δάσος
Και μόλις πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε
νέα προσφυγή στο ΣτΕ από συλλογικότητα
κατοίκων της περιοχής για το ύψος που θα
έχουν οι ουρανοξύστες

ΚΑΘΕ χρόνο

η

κυβέρνηση υποστηρίζει πως

φέτος θα μπουν επιτέλους οι μπουλντόζες
για να ξεκινήσει το πρότζεκτ που όχι μόνο
θα αναμορφώσει την πρωτεύουσα αλλά θα
στείλει και ένα τεράστιο συμβολικό μήνυμα σε
όλο τον πλανήτη πως η Ελλάδα επιτελούς
ξεκολλάει Και κάθε χρόνο τα ίδια

ΟΣΑ ταξίδια κι αν κάνει ο Τσακαλώτος όσες
συναντήσεις κι αν κάνει ο Τσίπρας τίποτα δεν
πρόκειται να αλλάξει Στις επενδύσεις δεν
η θεωρία Μετρούν οι πράξεις Και στην
πράξη το Μαξίμου ακολουθεί το δόγμα Κα
ρανίκα στα τσακίδια οι επενδυτές
μετράει

10. ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΦΟΡΩΝ
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B5
και φωτιά φόρων
Αλλη μια έκθεση ήρθε χθες να μας θυμίσει πόσους
φόρους πληρώνουμε στην Ελλάδα και πόσο αυξήθηκαν
τα τελευταία χρόνια Η PwC σε συνεργασία με την

Παγκόσμια Τράπεζα εκπόνησε μια μελέτη στην
οποία μεταξύ άλλων φαίνεται ότι το σύνολο φόρων
και εισφορών τρώει στην Ελλάδα το 51,9 των
επιχειρηματικών κερδών Η μέση επιβάρυνση σε 190
χώρες είναι 40,4
Μιλώντας για φόρους σας μεταφέρω την
ικανοποίηση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου
Πιτσιλή κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της Capital
Link στη Νέα Υόρκη για το γεγονός ότι οι εγγραφές
στο ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας
Μίσθωσης λέγε με Airbnb να καταλαβαινόμαστε
έφτασαν τις 49.000 Τα δε δηλωθέντα έσοδα λέει
έφτασαν έως τις 30 Νοεμβρίου τα 176 εκατ ευρώ
με αύξηση 160 σε σχέση με τα 68 εκατ ευρώ του
αντίστοιχου περσινού διαστήματος Φανταστείτε
πόσα αφορολόγητα πέρασαν κάτω από τα μάτια της
Εφορίας τα προηγούμενα χρόνια

11. 49.000 ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ AIRBNB
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49.000 δηλώνουν τα ακίνητα Airbnb
Τις 49.000 έφθασαν οι ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει στην εφορία όχι
εκμισθώνουν τα ακίνητα τους σε πλατφόρμες τύπου Airbnb Αυτό ανέφερε
μεταξύ άλλων ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων ΑΑΔΕ στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη Το πιο
σημαντικό είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια
των ακινήτων άγγιξαν στα 176 εκατ ευρώ δηλαδή 160 περισσότερα
από τα περυσινά των 68 εκατ Σε σημαντικό βαθμό αυτό εξηγείται
καθώς το 2018 χιλιάδες ιδιοκτήτες αποφάσισαν να μισθώσουν τα
ακίνητα τους ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που απέφευγαν μέχρι σήμερα
να τα δηλώσουν στην εφορία Ο διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και
τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019 τονίζοντας
ότι ο καθένας μπορεί να ελεγχθεί και συμπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγματοληπτικούς ελέγχους θα αξιοποιηθούν οι κλαδικές
αναλύσεις για ΦΠΑ-εισόδημα με βάση τις οποίες θα εντοπίζονται
περιπτώσεις φυσικών και νομικών προσώπων
μίσθωση

12. ΣΚΟΠΙΑΝΟ ΒΕΡΤΙΓΚΟ ΤΣΙΠΡΑ ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΟΜΦΗΣ ΑΠΟ ΝΔ
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ΕΝΩ Ο ΖΑΕΦ ΕΠΙΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

ΣΚΟΠΙΑΝΟ BEPWK0 ΤΙΙΠΡΑ

ΣΕΛΙΔΑ 10

„Λ

ΚΑΜΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΑΕΗ ΜΟΜΦΗΙΑΠΟ

ΝΑ

ΤΡΙΤΗ Π ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Η
Τα

ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΕ ΚΙΝ.ΑΛ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙ

λίμνη έγινε néflayos για Τσίπρα
πάνω-κάτω προσπαθεί να

φέρει η κυβέρνηση επιχειρώντας
να διασφαλίσει την
έντονα αμφισβητούμενη πλειοψηφία
για την κύρωση της συμφωνίας
των Πρεσπών η οποία όπως είπε
χθες ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου
στα Σκόπια εφόσον όλα κυλήσουν
σύμφωνα με τους υπολογισμούς
της κυβέρνησης Ζάεφ θα έρθει
στην Αθήνα προς κύρωση αμέσως
μετά τις 1 5 Ιανουαρίου
Το Μαξίμου ανησύχησε εκ νέου
χθες μετά την πληροφορία για
έκτακτη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής
Ομάδας των ΑΝ.ΕΛ σήμερα
το πρωί ωστόσο κυβερνητικές
πηγές ελεγαν χθες το απόγευμα ότι
ο Πάνος Κομμένος θα ταχθεί κατά
της συμφωνίας αλλά και κατά της
πρότασης μομφής της αξιωματικής
αντιπολίτευσης την οποία εμμέσως
προανήγγειλε χθες η εκπρόσωπος
Τύπου της Ν Δ Μαρία Σπυράκη
Υποστήριζαν ότι o κ Κομμένος θα
ότι οι ΑΝ.ΕΛ δεν πρόκειται
να στηρίξουν ενδεχόμενη πρόταση
από
την πλευρά της Ν.Δ
μομφής
αμφισβητώντας τη σαφή δέσμευση
του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν
πρόκειται να κυρώσει τη συμφωνία
ούτε πριν ούτε μετά τις εκλογές
ξεκαθαρίσει

Τι θα προτείνει

Το ερώτημα είναι αν ο κ Κομμένος
προτείνει σήμερα την αποχώρηση
των ΑΝ.ΕΛ από τη σχετική ψηφο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ

Δανέλλης με άρθρο του χθες στην
Εφημερίδα των Συντακτών ανέφερε

D jkampourakis@e-typos.com

φορία ώστε η κυβέρνηση να δύναται
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά
την αριθμητική πλειοψηφία στη
Βουλή να περάσει τη συμφωνία
των Πρεσπών με λιγότερες από
151 ψήφους Επειδή όμως τότε
θα τεθεί αντικειμενικά το πολιτικό
ζήτημα για το αν μπορεί να τεθεί σε
ισχύ μία συμφωνία που δεν θα έχει
κυρωθεί τουλάχιστον από την πλειοψηφία
της Βουλής τη στιγμή που
ο ίδιος ο πρόεδρος των ΑΝ.ΕΛ μόλις
τον περασμένο Ιούνιο ζητούσε
με δηλώσεις του η συμφωνία των
Πρεσπών να κυρωθεί από αυξημένη
πλειοψηφία 1 80 βουλευτών ο
ΣΥΡΙΖΑ φέρεται να επιμένει στην
πίεση προς το Κίνημα Αλλαγής και
προς το Ποτάμι προκειμένου να
προκαλέσει ρήγματα και να πάρει

τις ψήφους που χρειάζεται όταν
έρθει π ώρα της ψηφοφορίας

Το Ποτάμι

Δεν υπάρχει καμία περίπτωση
να βρεθώ σε κανένα ψηφοδελτιο
Επικρατείας Το Ποτάμι θα*είναι
δυνατό στην επόμενη Βουλή και
θα είμαι εκεί είπε χθες ο Σταύρος
Θεοδωράκης απαντώντας στα
διάφορα σενάρια ωστόσο το κλίμα
στο Ποτάμι είναι και πάλι θολό Ο
βουλευτής του κόμματος Σπύρος

ότι σε περίπτωση που υπάρχει
υπαναχώρηση από το Ποτάμι για
τη συμφωνία των Πρεσπών θα
ενώ ο Σπύρος Λυκούδης
δήλωσε ότι επιμένει στη στήριξή
του στη συμφωνία των Πρεσπών
ζητώντας ωστόσο αποσαφηνίσεις
σε αρκετά σημεία της
Υπάρχει θετική προδιάθεση θα
περιμένουμε να δούμε όλα τα
εκείνη τη στιγμή που θα
έρθει π συμφωνία των Πρεσπών
στην ελληνική Βουλή είπε από τη
δική του πλευρά ο βουλευτής της
Περιφέρειας Αττικής του Ποταμιού
Γιώργος Μαυρωτάς στο ρ/σ Πρακτορείο
FM 1 04,9 ενώ χθες ο κ
Θεοδωράκης μαζί με τον κ Μητσοτάκη
παρουσία των βουλευτών του
Ποταμιού Γ Αμυρά και Γρ Ψαρια
νού παρουσίασαν το νέο βιβλίο του
αντιπροέδρου της Ν.Δ Κ Χατζηδάκη
ο οποίος τάχθηκε υπέρ της
ρεύματος μίας μεγάλης
όπως είπε πολιτικής πλειοψηφίας
στην οποία χωρά και το Ποτάμι
παραιτηθεί

δεδομένα

Ο Ζάεφ πά vicos

διαψεύδοντικ tous
ισχυρισμού5 Τσίπρα
επέμεινε neos με
τη συμφωνία των
Πρεσπών αναγνωρίζεται
από την Ελλάδα το
δικαίωμα tns xebpas
του να χρησιμοποιεί τη
μακεδόνικη γλώσσα

Ν

διαμόρφωσης

Μήνυμα
Ο

Αλέξης Τσίπρας πάντως σε μή
νυμά του στο 20th Annual Capital
Link Invest in Greece Forum που
διεξάγεται στη Νέα Υόρκη μετά
τη συμμετοχή του στη διάσκεψη
για το παγκόσμιο σύμφωνο
στο Μαρόκο επέμεινε
μετανάστευσης

χθες στη στήριξη της συμφωνίας
των Πρεσπών λέγοντας ότι έδειξε
στον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι μια
δύναμη που προωθεί τη συναίνεση
και τη σταθερότητα και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας
και αμοιβαίας ανάπτυξης
Ωστόσο οι ισχυρισμοί της

κυβέρνησης

για το ότι η συμφωνία των
Πρεσπών προστατεύει τα εθνικά
μας συμφέροντα και δεν έχει κενά
και παραλείψεις διαψεύδονται
από τον ίδιο τον Σκοπιανό
πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ Χθες
σε νέες του δηλώσεις επέμεινε πως
με τη συμφωνία των Πρεσπών
καθημερινά

αναγνωρίζεται

από την Ελλάδα το

δικαίωμα

της χώρας του να χρησιμοποιεί
τη μακεδονική γλώσσα
Πρέπει
να προσέχουμε επειδή το δικαίω
στον
μά μας
αυτοπροσδιορισμό το
δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε
τη μακεδονική μας γλώσσα είναι
αποδεκτό και αναγνωρίζεται από
την Ελλάδα είπε μεταξύ άλλων ο
κ Ζάεφ ενώ κληθείς να απαντήσει
εάν οι δηλώσεις του περί μακεδο
νικής γλώσσας είναι αντιπαραγωγικές
για τη συμφωνία των Πρεσπών
και αν υπάρχουν πληροφορίες πως
π Ελλάδα προετοιμάζει
παράρτημα
για το συγκεκριμένο τμήμα της
ανέφερε ότι δεν υπάρχει
τέτοιο παράρτημα της συμφωνίας
και ότι ο ίδιος βρίσκεται σε συνεχή
επικοινωνία με τον Ελληνα πρωθυπουργό
συμφωνίας
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Μήνυμα από Νέα Υόρκη για μεταρ
Πρόσκληση Τσίπρα
για επενδύσεις

Επισημάνσεις του
Ντέκλαν Κοσχέλο για
την Ελλάδα από το βήμα
του Capital Forum
Το δυσμενές διεθνές
οικονομικό περιβάλλον
καθυστερεί την έξοδο
στις αγορές

Η ΕΛΛΑΔΑ μετατρέπεται σε μια εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην καινοτομία και στην υψηλής
προστιθέμενης αξίας παραγωγή ανέφερε σε γραπτό του μήνυμα
στο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα ο Αλέξης Τσίπρας

0 πρωθυπουργός στο μήνυμά του αναφέρθηκε στα στοιχεία

που αποδεικνύουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας την πρόοδο

στα δημοσιονομικά αλλά και στη μεταρρυθμιστική
με έμφαση το στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη τα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα μέσω της
τράπεζας τις συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ΕΙΒ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης
και Ανάπτυξης EBRD και την καλύτερη χρήση των διαθέσιμων
ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων
Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά στη γεωστρατηγική θέσπ της
αλλά και στη συμφωνία με την ΠΓΔΜ η οποία όπως
σημείωσε έδειξε στον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη
που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αμοιβαίας ανάπτυξης
προσπάθεια

► Tns

ο

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΠΗΛΙΟΤΗ

Αναπτυξιακής

μεταμνημονιακό αφήγημα

που καθιστά την Ελλάδα

ελκυστικό

επενδυτικό προορισμό
επιχειρούν να χτίσουν στη
Νέα Υόρκη κυβέρνηση
και τραπεζίτες

Ελλάδας

επιχειρηματίες

στο πλαίσιο του Capital Forum
Ολα αυτά την ώρα που το

παράθυρο εξόδου στις αγορές
δεν φαίνεται να ανοίγει
άμεσα για την Ελλάδα Στο
παρατεταμένο σίριαλ του σι

νο-αμερικανικού εμπορικού
πολέμου στις κόντρες μεταξύ
Βρυξελλών και Ρώμης για τον
ιταλικό προϋπολογισμό ήρθαν
να προστεθούν τα κίτρινα γιλέκα
και χθες ένα ακόμα επεισόδιο
του Brexit που επέτειναν
την επιφυλακτικότητα των
επενδυτών όπως φάνηκε στα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα
οποία βρέθηκαν όλα στο κόκκινο
ενώ με αρνητικό πρόσημο
ξεκίνησε και η Wall Street
Η παρατεταμένη νευρικότη

ΟεπικεφαήήΒ insanoawüns ins Ευρωπαϊκής Bnnponns για utvEflâaôa
Νιεκπαν ΚοστέηΌ

τα των αγορών κρατάει σταθερά
πάνω από το 4 την απόδοση
του ΙΟετούς ελληνικού ομολόγου
επίδοση που είναι απαγορευτική
για έξοδο στις αγορές
Σημειώνεται ότι η απόδοση του
ΙΟετούς της Πορτογαλίας που
χθες εξόφλησε πρόωρα τα δάνεια
που είχε λάβει από το ΔΝΤ
βρίσκεται στο 1,8

Καμπανάκι
Και μπορεί το βασικό
επιχείρημα εντός
και εκτός Ελλάδας να είναι
οι δημοσιονομικές επιτυχίες
κυβερνητικό

υπερπλεονάσματα ωστόσο
για μια ακόμα φορά η Ε.Ε
χτύπησε καμπανάκι για τις
μεταρρυθμίσεις προσεκτικά
βήματα για κρίσιμες αποφάσεις
σε κρίσιμα θέματα και
φυσικά επιτάχυνση των
αποκρατικοποιήσεων

Ντέκλαν Κοστέλο
της αποστολής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την Ελλάδα από το βήμα του
Capital Link αναγνώρισε τη
θετική έναρξη της μετα-προ
γραμματικής εποχής για την
Ο

επικεφαλής

Ελλάδα όμως σε αντίθεση με

τα δημοσιονομικά όπως είπε
στο πεδίο των μεταρρυθμίσεων
απομένουν ακόμα βήματα
που πρέπει να γίνουν Αλλωστε
όπως υπενθύμισε για να

λάβει η Αθήνα τη δόση των
600 εκατ εύρώ επιστροφή
κερδών από τα ελληνικά ομόλογα
θα πρέπει το επόμενο
τρίμηνο να έχουν προχωρήσει
όλες οι μεταρρυθμίσεις
0 Κοστέλο κάλεσε την
κυβέρνηση να κάνει
πολύ προσεκτικά βήματα σε
ελληνική

ό,τι αφορά τον κατώτατο μισθό
τις παρεμβάσεις στα κόκκινα

δάνεια και την προστασία την
πρώτης κατοικίας μέσω του
θεσμικού πλαισίου που θα
διαδεχτεί τον νόμο Κατσέλη
Σταθάκη
Ωστόσο σε ό,τι αφορά τα
κόκκινα δάνεια ύστερα από
την κινητικότητα των τελευταίων
εβδομάδων με τις προτάσεις
του ΤΧΣ της Τράπεζας
της Ελλάδος αλλά και τη δημιουργία
SPV από τη Eurobank
από το δεύτερο όμηνο του
έτους θα είναι πιο επιθετική
η αντιμετώπιση του προβλήματος

13. ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Μέσο: . . . . . . . . . Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 25

ρυθμίσεις
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Μήνυμα προσέλκυσης επενδυτών
Αλ Τοίηρας Ασφαλής προορισμός η Ελλάδα Γ Χσυλιαράκης Η χώρο γύ ρισε σελίδα
Η προσέλκυση άμεσων επενδύσεων
προκειμένου να επιτευχθεί ο εξαιρετικά
φιλόδοξος στόχος της αύξησης
του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου
κεφαλαίου κατά τουλάχιστον l l
μέσα στο 2019 αλλά και της κάλυψης
νέων εκδόσεων ελληνικών ομολόγων
σηνολικού ύψους τουλάχιστον 4 δια

ευρώ είναι το ζητούμενο της ελληνικής
αποστολης με επικεφαλης τον ΥΠΟΙΚ
Ευ Τσακαλώτο π οποία βρίσκεται από
χθες στη Νέα Υόρκη Στο 20ό επενδυτικό
forum για mv Ελλάδα της Capital
Link εκτός από mv ομιλία του υπ
Οικονομικών

μεταδόθηκε μήνυμα του
Αλέξη Τσίπρα ο οποίος κάλεσε τους

επενδυτές να εμπιστευτούν εκ νέου
έναν υποσχόμενο και πάνω απ όλα
ασφαλη επενδυτικό προορισμό ενώ
έκανε εκτενή αναφορά στα χρηματοδοτικά
εργαλεία που ει'ναι πλέον
μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας
αλλά και σης συνεργασίες με mv
ΕΓΑΑ ή mv ΕΤΕπ σελ 5
διαθέσιμα
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I

μι 1

1

ι

ι

ζιεκεμρμιου zu ο
ι

Εκστρατεία
στη Νέα Υόρκη
για επενδύσεις
Μήνυμα στο forum της Capital link για την Ελλάδα
προσέλκυση άμεσων
επενδύσεων προκειμένου
να επιτευχθεί ο εξαιρετικά
φιλόδοξος στόχος της
του ακαθάριστου σχηματισμού
παγίου κεφαλαίου κατά
τουλάχιστον 1 1 μέσα στο 2019
αλλά και της κάλυψης νέων
ελληνικών ομολόγων συ
νολικου ύψους τουλάχιστον 4
δισ ευρώ είναι ο στόχος της
αποστολής με επικεφαλής
τον υπουργό Οικονομικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο η
οποία βρίσκεται από χθες στη
Νέα Υόρκη
Στο 20ό επενδυτικό forum για
την Ελλάδα της Capital link εκτός
από την ομιλία του υπουργού
μεταδόθηκε μήνυμα
του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα ο οποίος κάλεσε τους
επενδυτές να εμπιστευτούν εκ
νέου έναν υποσχόμενο και πάνω
απ όλα ασφαλη επενδυτικό
προορισμό ενώ έκανε εκτενή

Η

αύξησης

εκδόσεων

ελληνικής

Οικονομικών

αναφορά στα χρηματοδοτικά ερ¬

γαλεία που είναι πλέον διαθέσιμα
μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας
αλλά και τις συνεργασίες
την
Ευ ρωπάίκή Τράπεζα
με
και Ανάπτυξης ή
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης

Επενδύσεων

Στη δική του παρέμβαση
μέσω τηλεδιάσκεψης ο

επίσης
αναπληρωτής

υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Χουλιαράκης υποστήριξε

ότι π ελληνική κυβέρνηση
γνωρίζει τις προκλήσεις
που έχει να αντιμετωπίσει αλλά
δεν σκοπεύει να επιβραδύνει
τις μεταρρυθμίσεις Εττίσπς στάθηκε
ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η
Ελλάδα γύρισε σελίδα μετά το
2016 καταφέρνοντας να παρα
ξει πρωτογενή πλεονάσματα Τα

δημόσια οικονομικά είναι ο
όπου η Ελλάδα πραγματικά
αρίστευσε είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών
Στην ελληνική αποσιολη μετείχε
και ο διευθύνων σύμβουλος
του Οργανισμού Διαχείρισης
τομέας

Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ
Τσάκωνας Από τον ΟΔΔΗΧ
αναμένεται μέσα στις επόμενες
εβδομάδες η έκδοση του
ετήσιου πραγραμματισμού για
ιο 2019 ο οποίος και αναμένεται
να προβλέπει νέες εκδόσεις
ομολόγων συνολικού ύψους
4 δισ ευρώ χρήματα
που θα χρησιμοποιηθούν όπως
και μέρος του buffer για την
Δημήτρης

τουλάχιστον

η ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ηγείται
της ελληνικής αποστολής
στο 20ό επενδυτικό forum
της Capital Link
για την Ελλάδα Στόχος
η επίτευξη του στόχου για
αύξηση 1 1 των ξένων
επενδύσεων το 201 9

0 επικεφαλής
της αποστολής της
Κομισιόν για την Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο ανέφερε
ότι η έξοδος της Ελλάδας
από το πρόγραμμα
στήριξης του ESM είναι
πράγμα θετικό αλλά
ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιμης ανάκαμψης

ρωπάίκής οικονομίας και τις
προοπτικές τους
ο ετηκεφαλης της αποστολης της
την
Ελλάδα Ντέκλαν
Κομισιόνγια
Κοστέλο ανέφερε ότι η έξοδος
της Ελλάδας από το πρόγρομμα
στήριξης του ESM είναι προγμα
θετικό αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιμης ανάκαμψης
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει
και να ολοκληρώσει τις βαθιές

του περιβάλλοντος για επιχειρηματικές
δραστηριότητες και
επενδύσεις όπως και ο εκσυγχρονισμός

0 πρώην αντιπρόσωπος
του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου στην Ελλάδα
Μπομπ Τρα κατέγραψε
ως το μεγαλύτερο λάθος
του Ταμείου τη φτωχή
επικοινωνία του
με τον ελληνικό λαό
καθώς τα προγράμματα
ήταν σκληρά

κάλυψη

των χρηματοδοτικών αναγκών
της χώρος Στο forum της

Capital Link ο κ Τσάκωνας υπσ
στήριξε ότι οι νέες προκλησεις
που αναδύονται μετά την επιτυχή
ολοκληρωση του τρίτου προ
γράμματος σχετίζονται κυρίως
με την κάλυψη των ακαθάριστων

ετήσιων χρηματοπιστωτικών
αναγκών της Ελληνικής Δημοκρατίας
και τη διαχείριση του
ελληνικού

χρέους

μακροπρόθεσμες

διαρθρωτικές
Επισημάνσεις θεσμών
Σε πάνελ με θέμα την παραύσα

κατάσταση της ελληνικής και ευ

μεταρρυθμίσεις

που αναληφθηκαν στη διάρκεια

του πραγράμματος ιδίως
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση

της δημόσιας διοίκησης
και του δικαστικού

συστήματος

είπε στην παρέμβαση
ιου Για τον Προϋπολογισμό του
2019 είπε ότι θα επιτύχει
σε ευθυγράμμιση με
πλεονάσματα

τους σημφωνημένους δημοσιονομικούς
στόχους ενώ σημείωσε
ότι υπό την προϋπόθεση ότι
θα ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις
για μεταρρυθμίσεις που απομένουν
θα είναι διαθέσιμη μία επν

πλέον δόση ελάφρυνσης χρέους
700 εκατ ευρώ για το πρώτο τρίμηνο
του 2019
Ο πρώην αντιπρόσωπος του
ΔΝΤ στην Ελλάδα Μπομπ Τρα
κατέγραψε ως το μεγαλύτερα λάθος
του Ταμείου τη φτωχή
του με τον ελληνικό
λαό Τα πραγράμματα πρασαρ
επικοινωνία

μογής είναι σκληρά χρειαζόταν
να έχουμε περισσότερες σηζη
τήσεις και να εξηγήσουμε τι συ
νέβαινε με την οικονομία
παρατήρησε
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Δανειστές

επικεφαλήε του
κλιμακίου ins Κομισιόν
Ντέκλαν Κοστέλο κατά
την ομιλία του στο
συνέδριο tits Capital
Link ξεκαθάρισε ότι η
Κομισιόν παρακολουθεί
με προσοχή την πρόοδο
των μεταρρυθμίσεων
στην Ελλάδα
Ο

Οι Kiipives
Kàpies

επιστρέφουν
Προσοχή συνιστά η Κομισιόν σε κατώτατο
μισθό κόκκινα δάνεια νόμο Κατσελη
Δημόσιο και αποκρατικοποιήσεις
ΤΗΣ ΕΛΕΝΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗ

αστερισμό των προειδοποιήσεων
η ελληνική

επανέρχεται
Στον
κυβέρνηση από εκπροσώπους

των θεσμών υστέρα από μια περίοδο
στην οποία κυριάρχησαν τα καλά
λόγια με φόντο και την ανάγκη της
ευρωζώνης να κλείσει το κεφάλαιο
της ελληνικής κρίσης
Η Κομισιόν μετά τις μάλλον χλιαρές
συστάσεις στο πλαίσιο της πρώτης
έκθεσης ενισχυμένης μεταμνημονι
ακής εποπτείας όταν διαπιστώθηκε
ότι καμία από τις 16 δεσμεύσεις
δεν ολοκληρώθηκε
εντός χρονοδιαγράμματος παρακολουθεί
με ιδιαίτερη προσοχή τους
χειρισμούς της κυβέρνησης στο θέμα
του κατώτατου μισθού και των σχεδιαζόμενων
αλλαγών στον νόμο Κατσέλη
και στέλνει μηνύματα ότι η εκταμίευση
της δόσης των 700 εκατ ευρώ το
πρώτο τρίμηνο του 2019 περνά από
την τήρηση όλων των δεσμεύσεων
Σαφή μηνύματα εποπτείας σε αυτή
τη διάσταση έστειλε χθες από τη Νέα
Υόρκη όπου διεξάγεται το συνέδριο
της Capital Link με θέμα τις επενδύσεις
στην Ελλάδα ο Ντέκλαν Κοστέλο
επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν
στο πλαίσιο της ενισχυμένης με
ταμνημονιακής εποπτείας Συνέστησε
προσοχή στην αύξηση του κατώτατου
μισθού υπογράμμισε ότι δεν πρέπει
να τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη
μείωση των κόκκινων τραπεζικών
δανείων και ξεκαθάρισε ότι η Κομι¬
μεταρρυθμίσεων

σιόν παρακολουθεί με προσοχή τις
μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα
το καθεστώς προστασίας της πρώτης
κατοικίας και την ολοκλήρωση βασικών
αποκρατικοποιήσεων
Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ανα
κοινώσει αυξήσεις στον κατώτατο
μισθό τον Ιανουάριο του 201 9 αλλά
οι εκπρόσωποι των θεσμών έχουν
διαμηνύσει σύμφωνα με πληροφορίες
ότι αφενός θα πρέπει να είναι
μετρημένες στη βάση της
αφετέρου θα πρέπει
να είναι οι μόνες που θα επιβληθούν
το 2019 πριν ξανασυζητηθεί το θέμα
το 2020 σύμφωνα με τα ισχύοντα
χρονοδιαγράμματα
Στο μέτωπο των αλλαγών στον νόμο
Κατσέλη η ισχύς του οποίου λήγει
στο τέλος του έτους οι εκπρόσωποι
των θεσμών κατά πληροφορίες
απορρίπτουν σενάρια παράτασης
των διατάξεων ως έχουν αλλά συζητούν
την καθιέρωση ενός νέου πλαισίου
προστασίας με αυστηρότερα
κριτήρια υπαγωγής και χαμηλότερα
όρια προστασίας Οι τράπεζες από
την πλευρά τους έχοντας απορρίψει
σκέψεις της κυβέρνησης για οριακή
μείωση των ορίων προστασίας πρώτης
κατοικίας φέρονται διατεθειμένες
να συζητήσουν για ένα νέο όριο πέριξ
των 100.000 ευρώ
Σύμφωνα με τον Ντέκλαν Κοστέλο
η Ελλάδα ξεκίνησε με το δεξί την
περίοδο της ενισχυμένης μεταμνημο
νιακής εποπτείας αλλά απαιτείται
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και

μόνο εφόσον ολοκληρώσει όλες τις
υπόλοιπες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει θα λάβει τη
δόση των 700 εκατ ευρώ από κέρδη
ελληνικών ομολόγων που διακρατούν
κεντρικές τράπεζες εντός του πρώτου
τριμήνου του 2019
Την ίδια ώρα ένας παλιός γνώριμος
της Αθήνας έστειλε ίσως το πιο σκληρό
μήνυμα από τη Νέα Υόρκη Τόσο η
Αριστερά όσο και η Δεξιά υπόσχονται
£

ϊ
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ

παραγωγικότητας

Προσκλητήριο επενδύσεων
Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟΤΕΛΕί και πάλι έναν υποσχόμενο

και πάνω από
όλα ασφαλή επενδυτικό προορισμό και σας καλώ να εμπιστευτείτε
τις δυνατότητές της ήταν το μήνυμα το οποίο εξέπεμψε από το
συνέδριο ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σημειώνοντας ότι η
Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα και χτίζει ένα μέλλον ευημερίας
σε πιο υγιή βάση
Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε στους συνέδρους μέσω
μηνύματος ενώ αναλυτικά τις εξελίξεις στην ελληνική
οικονομία περιέγραψε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
μαγνητοσκοπημένου

Τσακαλώτος
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε μια τεράστια
δημοσιονομική εξισορρόπηση εφαρμόζοντας παράλληλα μια σειρά
φιλόδοξων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει
το φορολογικό σύστημα έχουν δημιουργήσει ένα φιλικό για
τις επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο αποτελεσματική
τη Δημόσια Διοίκηση Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία του
Eurogroup του Ιουνίου για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους
ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία με την ΠΓΔΜ επισημαίνοντας
ότι αποδεικνύει πως η Ελλάδα είναι μια δύναμη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα επιδιώκοντας πάντα νέους τρόπους
συνεργασίας και αμοιβαίας ανάπτυξης

φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις
στις δαπάνες με πόρους που η
Ελλάδα δεν έχει δήλωσε ο Μπομπ
Τράα πρώην τοποτηρητής του ΔΝΤ
στην Ελλάδα και νυν ανεξάρτητος
οικονομικός σύμβουλος κάνοντας
εκ των υστέρων την αυτοκριτική του
για τα λάθη του ΔΝΤ στο ελληνικό
πρόγραμμα Το μεγαλύτερο λάθος
είπε ήταν ότι η επικοινωνία με τον
ελληνικό λαό ήταν φτωχή τα
προσαρμογής είναι σκληρά
και έπρεπε να κάνουμε περισσότερα
για να συζητήσουμε και να εξηγήσουμε
τι συνέβαινε με την ελληνική
οικονομία Στον στόχο της μόνιμης
και διαρκούς πρόσβασης στις αγορές
αναφέρθηκε από την πλευρά του ο
γενικός διευθυντής του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Δημήτρης
Τσάκωνας χωρίς να ανοίξει τα
χαρτιά του αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα
των επόμενων κινήσεων
Με την Ελλάδα να συνεχίζει να βλέπει
κλειστές τις πόρτες των αγορών χθες
έγινε γνωστό πως η Πορτογαλία
τα τελευταία 4,7 δισ ευρώ
χρεών στο ΔΝΤ όταν σύμφωνα με το
αρχικό χρονοδιάγραμμα η τελευταία
δόση έπρεπε να καταβληθεί το 2024
Μέσω των πρόωρων αποπληρωμών
σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών
προγράμματα

αποπλήρωσε

Μάριο Σεντένο η Πορτογαλία
εξοικονόμησε 1,6 δισ ευρώ

1

16. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μέσο: . . . . . . . . . SPORTDAY
Ημ. Έκδοσης: . . .11/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τροπολογία για

κάλυψη εισφορών
«Η Ελλάδα μετατρέπεται

σε μία εξαγωγική και
ελκυστική για επενδύσεις
χώρα η οποία εστιάζεται
στην καινοτομία και στην
υψηλής προστιθέμενης
αξίας παραγωγή», υποστήριξε
ο Αλέξης Τσίπρας με
γραπτό μήνυμά του στο 20ό
επενδυτικό φόρουμ για την
Ελλάδα της Capital Link
που διεξάγεται στη Νέα
Υόρκη. Την κυβέρνηση στις
συναντήσεις με τους επενδυτές
εκπροσωπεί ο
Τσακαλώτος. Πίσω
στην Ελλάδα, σε 1. 113.000
ανέρχονται οι αιτήσεις για
το κοινωνικό μέρισμα εκ
των οποίων έχουν εγκριθεί
Ευκλείδης

645.000.

17. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΜΙΑ ΩΡΑ

Μέσο: . . . . . . . . . ΑΥΓΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .11/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .11/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 13

Η ΑΥΓΗ ΤΡΙΤΗ

11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

13

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ ΤΣΙΠΡΑ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

Δημιουργία εταιρείας σε λιγότερο από μία ώρα
2

Προσκλητήριο επενδύσεων

κών αναγκών της Ελληνικής Δημοκρατίας
και τη διαχείριση του ελληνικού
χρέους

απηύθυνε

ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας σε γραπτό του μήνυμα που

αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό
φόρουμ για την Ελλάδα της Capital
Link το οποίο διεξάγεται στη Νέα
Υόρκη ενώ συμμετέχει κυβερνητικό
κλιμάκιο με επικεφαλής τον
Οικονομικών Ευκλείδη

Ντ Κοστέλο θετική
η éÇoôos tns Ελλάδας
Εν τω μεταξύ επικεφαλής της

Τσακαλώτο
Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια

και ελκυστική για

Ελλάδα

πρόγραμμα
γεγονός

εξαγωγική

επενδύσεις

χώρα η οποία εστιάζει στην
καινοτομία και στην υψηλής
προστιθέμενης

αξίας παραγωγή ανέφερε
ο πρωθυπουργός για να προσθέσει
Μπορείτε τώρα να
μια νέα εταιρεία σε λιγότερο
από μία ώρα και ο νέος νόμος
πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές
επενδύσεις με ταχείες διαδικασίες
fast track
Ακόμη σημείωσε ότι εδώ και τέσσερις
μήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το
τελευταίο πρόγραμμα στήριξης και
μ αυτό μια παρατεταμένη περίοδο
κρίσης αβεβαιότητας και χαμηλών
προσδοκιών Η Ελλάδα ανέκτησε
την αυτονομία της και πάνω απ όλα
την εμπιστοσύνη για ένα μέλλον
ευημερίας δημιουργικότητας και
δημιουργήσετε

για επιχειρηματικές
και επενδύσεις όπως
και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας
Διοίκησης και του δικαστικού
δραστηριότητες

V

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια εξαγωγική και ελκυστική
π οποία εστιάζει στπν καινοτομία και
στπν υψπλής προστιθέμενπς αξίας παραγωγή ανέφερε ο πρωθυπουργός

για επενδύσεις χώρα

Επιπλέον αναφέρθηκε σε στατιστικά
στοιχεία που δείχνουν την

αναπτυξιακή

πορεία της ελληνικής
οικονομίας την πρόοδο στα
και τα πρωτογενή
και τις μεταρρυθμίσεις
που προχωρούν Η μεταρρυθμιστική
προσπάθεια διευκολύνεται από
δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη
όπως το στρατηγικό σχέδιο α
νάπτυξης που θέτει και προωθεί
κατά ουσιαστικό τρόπο τους
στόχους καθώς και ο
νέος αναπτυξιακός στόχος που πα
δημοσιονομικά

πλεονάσματα

αναπτυξιακούς

σε επιχειρήσεις και καινοτομίες είπε
ο κ Τσίπρας και περιέγραφε τα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία που είναι

διαθέσιμα μέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζας τις συνεργασίες
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
ΕΙΒ και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
EBRD καθώς και την
χρήση των διαθέσιμων
πόρων και επενδυτικών
σχεδίων
0 πρωθυπουργός σημείωσε επίσης
τη γεωστρατηγική θέση της
ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συμφωνία με την ΠΓΔΜ η
οποία έδειξε στον κόσμο ότι η
είναι μια δύναμη που προωθεί
τη συναίνεση και τη σταθερότητα
και που πάντα αναζητά νέους
τρόπους συνεργασίας και αμοιβαίας
Ανάπτυξης
καλύτερη

ευρωπαϊκών

Ελλάδας

Ελλάδα

συστήματος είπε στην παρέμβασή
του Για τον προϋπολογισμό του
2019 είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσματα
σε ευθυγράμμιση με τους
συμφωνημένους δημοσιονομικούς
στόχους ενώ σημείωσε πως
υπό την προϋπόθεση ότι θα
οι δεσμεύσεις για
που απομένουν θα
είναι διαθέσιμη μία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατομμυρίων
ευρώ για το πρώτο τρίμηνο
του 2019
Από την πλευρά του ο πρώην
του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Μπομπ Τρα κατέγραψε ως το μεγαλύτερο
λάθος του Ταμείου την ελλιπή
επικοινωνία του με τον ελληνικό
ολοκληρωθούν

μεταρρυθμίσεις

ανάπτυξης

ανάπτυξης

αποστολής

της Κομισιόν για την
Ντέκλαν Κοστέλο ανέφερε ότι
η έξοδος της Ελλάδας από το
στήριξης του ESM είναι
θετικό αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιμης ανάκαμψης
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει
και να ολοκληρώσει τις βαθιές
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του
προγράμματος ιδίως μεταρρυθμίσεις
για τη βελτίωση του περιβάλλοντος

υπουργό

Τέλος ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι
η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν
και πάνω από όλα
επενδυτικό προορισμό και
παρότρυνε τους συνέδρους να
τις δυνατότητές της
υποσχόμενο

ασφαλή

εμπιστευθούν

Γ

Η

Χουλιαράκηβ
Ελλάδα άλλαξε σελίδα

Τα δημόσια οικονομικά είναι ο
τομέας όπου η Ελλάδα πραγματικά

αρίστευσε είπε ο αναπληρωτής
Οικονομικών Γιώργος
υπουργός

Χουλιαράκης
Σε παρέμβασή του μέσω τηλεδιάσκεψης
τόνισε ότι για πολλά χρόνια
διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παραγάγουν πρωτογενή
πλεονάσματα Αλλά από το 2016 η
Ελλάδα γύρισε σελίδα είπε Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει
τις προκλήσεις που έχει να
αλλά δεν σκοπεύει να
τις μεταρρυθμίσεις
Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πι
αντιμετωπίσει

επιβραδύνει

τσιλής είπε ότι η Αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ μεταρρυθμίσεων
για να διαμορφώσει ένα περισσότερο
αποτελεσματικό και
σύστημα φορολογικής
λειτουργικό

διοίκησης

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΔ
ΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας είπε ότι
οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
τρίτου προγράμματος σχετίζονται
κυρίως με την κάλυψη των ακαθάριστων
ετήσιων χρηματοπιστωτι¬

αντιπρόσωπος

λαό

Τα προγράμματα προσαρμογής

είναι σκληρά Χρειαζόταν να
περισσότερες συζητήσεις και
να εξηγήσουμε τι συνέβαινε με την
οικονομία παρατήρησε
έχουμε

Γ.Α
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Traa (πρώην ΔΝΤ): Οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν έχουν σχέδιο - Όλοι
υπόσχονται µείωση φόρων - [Bankingnews]
Κριτική στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα άσκησε ο Bob Traa, πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα. Όπως τόνισε στο
συνέδριο της Capital Link, το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο. "Δεξιοί και αριστεροί
υπόσχονται µείωση φόρων και αύξηση δαπανών, χωρίς να έχουν τις απαιτούµενες πηγές εσόδων. Ως εκ
τούτου, η Ελλάδα αντιδρά στα γεγονότα, χωρίς να σχεδιάζει το µέλλον της", σηµείωσε ο Traa. Όσον
αφορά το ΔΝΤ, το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, σύµφωνα µε τον Traa, ήταν ότι δεν είχε σωστή
επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό. "Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να συζητήσουµε
και να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό τι συµβαίνει µε την ελληνική οικονοµία", τόνισε ο πρώην εκπρόσωπος
του Ταµείου. www.bankingnews.gr
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Κριτική στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα άσκησε ο Bob Traa, πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα. Όπως τόνισε στο
συνέδριο της Capital Link, το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο. "Δεξιοί και αριστεροί
υπόσχονται µείωση φόρων και αύξηση δαπανών, χωρίς να έχουν τις απαιτούµενες πηγές εσόδων. Ως εκ
τούτου, η Ελλάδα αντιδρά στα γεγονότα, χωρίς να σχεδιάζει το µέλλον της", σηµείωσε ο Traa. Όσον
αφορά το ΔΝΤ, το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, σύµφωνα µε τον Traa, ήταν ότι δεν είχε σωστή
επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό. "Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Έπρεπε να συζητήσουµε
και να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό τι συµβαίνει µε την ελληνική οικονοµία", τόνισε ο πρώην εκπρόσωπος
του Ταµείου. www.bankingnews.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για προσέλκυση επενδυτών – Στο συνέδριο
Capital Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο
επενδυτικό συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να
παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στη µεταµνηµονιακή Ελλάδα αλλά και να επιχειρεί
να διασκεδάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τις παροχές ενόψει των εκλογών.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,

https://cretedoc.gr/
Publication date: 10/12/2018 16:39
Alexa ranking (Greece): 6179
https://cretedoc.gr/sti-nea-yorki-o-tsakalotos-gia-proselkysi-ependyton-sto-synedri...

* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council –
Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
* National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
* National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
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S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation

https://www.evrytanika.gr/
Publication date: 10/12/2018 16:35
Alexa ranking (Greece): 7444
https://www.evrytanika.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=12890...

Βολιδοσκόπηση επενδυτών επιχειρεί η κυβέρνηση
Τις προθέσεις της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ για επενδύσεις στην Ελλάδα, που µετρά ήδη 110 ηµέρες
από τότε που «έκοψε» τις βαριές αλυσίδες των µνηµονίων, θα έχει την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει η
κυβέρνηση στο 20ό συνέδριο «Invest in Greece» της «Capital Link» που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο
στη Νέα Υόρκη. Στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία ανωτέρων
κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µε µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και
ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά
ΠΗΓΗ. Διαβάστε περισσότερα...
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Κοστέλο: Θετικό ξεκίνηµα, αλλά χρειάζεται επίσπευση των µεταρρυθµίσεων
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Μπορεί η Ελλάδα να µπήκε µε το «δεξί» στη µεταµνηµονιακή εποχή, αλλά απαιτείται συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων. Αυτό το µήνυµα έστειλε σήµερα από την Νέα Υόρκη ο επικεφαλής του κλιµακίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο πλαίσιο του 20ού Συνεδρίου «Invest in Greece» της Capital Link Forums ο Κοστέλο τόνισε πως
η πρώτη τριµηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της ενισχυµένης παρακολούθησης
της Ελλάδος δείχνει «θετική έναρξη» της µεταµνηµονιακής εποχής.
«Ο προϋπολογισµός για το 2019 θα αποφέρει ένα πλεόνασµα γενικής κυβέρνησης σύµφωνα µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους», είπε ο Ιρλανδός.
Σε σχέση µε τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις είπε πως αυτές συνεχίστηκαν σε ορισµένους βασικούς
τοµείς. Ξεκαθάρισε ωστόσο πως για να λάβει τη δόση των 700 εκατ. ευρώ ση Ελλάδα το πρώτο τρίµηνο
του 2019 θα πρέπει να ολοκληρώσει όλες τις υπόλοιπες µεταρρυθµιστικές δεσµεύσεις που έχει
αναλάβει.
Στην τοποθέτηση του ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης ανέφερε πως
τοµέας όπου η Ελλάδα έχει αριστεύσει πραγµατικά είναι ο τοµέας των δηµόσιων οικονοµικών. «Για
αρκετά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από
το 2016 η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα», τόνισε.
Ο πρώην τοποτηρητής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, και πλέον ανεξάρτητος οικονοµικός σύµβουλος, Μπόµπ
Τράα τόνισε από το βήµα του συνεδρίου πως είναι ανήσυχος για την Ελλάδα διότι θεωρεί ότι το πολιτικό
σύστηµα δεν έχει κανένα σχέδιο.
«Τόσο η Δεξιά όσο και η Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες
µε πόρους που η Ελλάδα δεν έχει», τόνισε και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η Ελλάδα
να αντιδρά σε γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον.
Κάνοντας µια αυτοκριτική για τη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα τόνισε πως το µεγαλύτερο
λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα προγράµµατα προσαρµογής
είναι σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να εξηγήσουµε το τι συνέβαινε
µε την οικονοµία», είπε.
Ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος υποστήριξε πως η οικονοµία της
Ελλάδας έχει τη δυνατότητα δυναµικών ρυθµών ανάπτυξης λόγω των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της.
Ωστόσο, προκειµένου να απελευθερώσει αυτό το δυναµικό, πρέπει να βελτιωθεί η εµπιστοσύνη της
αγοράς, γεγονός που απαιτεί ταχεία αντιµετώπιση των διαρθρωτικών ανεπαρκειών.
Ο ίδιος προειδοποίησε πως δεδοµένου ότι το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο ασταθές, ο χρόνος
είναι πολύτιµος.
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Χουλιαράκης: Ο τοµέας όπου η Ελλάδα υπερτερεί είναι ο τοµέας των δηµόσιων
οικονοµικών
«Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης
«Η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα, µετά το 2016» διεµήνυσε ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, αναφερόµενος στην επίτευξη πρωτογενών
πλεονασµάτων.
«Ο τοµέας όπου η Ελλάδα διαπρέπει είναι ο τοµέας των δηµόσιων οικονοµικών.
Για αρκετά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις αποτύγχαναν στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασµάτων»
επεσήµανε χαρακτηριστικά µιλώντας στο 20ό συνέδριο «Invest in Greece» της «Capital Link».
www.bankingnews.gr
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Traa (πρώην ΔΝΤ): Οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν έχουν σχέδιο - Όλοι
υπόσχονται µείωση φόρων
Όσον αφορά το ΔΝΤ, το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, σύµφωνα µε τον Traa, ήταν ότι δεν είχε σωστή
επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό
Κριτική στο ελληνικό πολιτικό σύστηµα άσκησε ο Bob Traa, πρώην επικεφαλής της
αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος
οικονοµολόγος σήµερα.
Όπως τόνισε στο συνέδριο της Capital Link, το πολιτικό σύστηµα στην Ελλάδα δεν έχει σχέδιο.
«Δεξιοί και αριστεροί υπόσχονται µείωση φόρων και αύξηση δαπανών, χωρίς να έχουν τις απαιτούµενες
πηγές εσόδων.
Ως εκ τούτου, η Ελλάδα αντιδρά στα γεγονότα, χωρίς να σχεδιάζει το µέλλον της», σηµείωσε ο Traa.
Όσον αφορά το ΔΝΤ, το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, σύµφωνα µε τον Traa, ήταν ότι δεν είχε σωστή
επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό.
«Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά.
Έπρεπε να συζητήσουµε και να εξηγήσουµε στον ελληνικό λαό τι συµβαίνει µε την ελληνική οικονοµία»,
τόνισε ο πρώην εκπρόσωπος του Ταµείου.
www.bankingnews.gr
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Μήνυµα Costello (ΕΕ) στην Ελλάδα να «τρέξουν» οι αποκρατικοποιήσεις - Να
µην τεθεί σε κίνδυνο η µείωση των NPLs - Προσοχή στην αύξηση των µισθών
Προσοχή στην αύξηση του κατώτατου µισθού συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση ο εκπρόσωπος της
Κοµισιόν
Μήνυµα στην ελληνική κυβέρνηση για ολοκλήρωση των βασικών αποκρατικοποιήσεων και
επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων έστειλε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Declan Costello, από το
βήµα του συνεδρίου της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να καταβάλλει περαιτέρω
προσπάθεια για την εφαρµογή των δοµικών µεταρρυθµίσεων και να ολοκληρώσει τις βασικές
µεταρρυθµίσεις, όπως µεταδίδουν οι Έλληνες ανταποκριτές στη Νέα Υόρκη.
Όσον αφορά την αύξηση του κατώτατου µισθού, ο Costello συνέστησε προσοχή, ενώ υπογράµµισε ότι δεν
πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPLs) στις ελληνικές
τράπεζες.
Η Κοµισιόν θα επικεντρωθεί σε τέσσερα βασικά σηµεία τους επόµενους έξι µήνες, σύµφωνα µε τον Costello.
«Πρώτον στις µεταρρυθµίσεις του δηµοσίου τοµέα πριν την επόµενη αξιολόγηση, στην ήπια αναθεώρηση
του κατώτατου µισθού, στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας ώστε να συνεχιστεί η µείωση
των NPLs και στην ολοκλήρωση των βασικών αποκρατικοποιήσεων», τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωµατούχος.
www.bankingnews.gr
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H Μυτιληναίος Εγινε η Πρώτη Ελληνική Ιδιωτική Εταιρεία που Εισήγαγε Αέριο
Μέσω Τουρκίας
Η Μυτιληναίος κατέκτησε ακόµη µία πρωτιά το Σάββατο, αυτή της πρώτης ελληνικής ιδιωτικής εταιρείας
που εισήγαγε φυσικό αέριο από την Τουρκία µέσω του σταθµού των Κήπων στον Έβρο.
Όπως σηµειώνει ο Χάρης Φλουδόπουλος σε ρεπορτάζ του για το Capital.gr, η αγορά αυτή είναι
καθοριστικής σηµασίας, καθώς µέχρι σήµερα από τους Κήπους, που είναι ένα από τα τρία σηµεία
εισαγωγής του ελληνικού συστήµατος αερίου γίνονταν εισαγωγές αερίου µόνο για λογαριασµό της ΔΕΠΑ,
στο πλαίσιο της διακρατικής συµφωνίας προµήθειας αερίου από τη Botas (τα άλλα δύο σηµεία εισόδου
είναι το Σιδηρόκαστρο που µας συνδέει µε τη Βουλγαρία και η Ρεβυθούσα όπου εκφορτώνονται ποσότητες
LNG).
Αν και οι ποσότητες, αλλά και η εταιρεία από την οποία αγοράστηκε το αέριο δεν έχουν γίνει γνωστές, η
σηµασία της εισαγωγής είναι τεράστια, δεδοµένου ότι έτσι η Μυτιληναίος αποκτά πρόσβαση στην
τεράστια αγορά αερίου της Τουρκίας και ενισχύει τη διαφοροποίηση των πηγών τροφοδοσίας της.

Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη
Οι πρωτιές του Οµίλου, ωστόσο, δεν περιορίζονται στη σηµαντική αυτή αγορά, καθώς ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλός του, Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.

http://ioannina24.gr/
Publication date: 10/12/2018 14:13
Alexa ranking (Greece): 16087
http://ioannina24.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%...

Βράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου µε το 2018 Capital Link Hellenic Leadership
Award

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί σήµερα Δευτέρα στη Νέα Υόρκη στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος. Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν
και οι Έλληνες υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link. Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο - ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα
Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού,
Γιώργος Τζιάλλας, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας
του υπουργείο Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο
φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της
χώρας από τα µνηµόνια και θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία
και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Το συνέδριο αναµένεται να
παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για προσέλκυση επενδυτών -Στο συνέδριο Capital
Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα αλλά και να επιχειρεί να διασκεδάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τις
παροχές ενόψει των εκλογών.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
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* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
* National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
* National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
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Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link Invest in Greece Forum
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
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Βράβευση Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην οικονοµία
Το βραβείο "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο κ Μυτιληναίος θα βραβευτεί για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, στο επίσηµο
δείπνο του φόρουµ, στο New York Yacht Club.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Metropoulos &
Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Mathew Palmer, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Πηγή: bankingnews.gr
Οι startups SuSea και FOODAKAI κέρδισαν 10.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα, ως εταιρείες οι οποίες
µπορούν µε τη δραστ...
Αποτελεσµατική όσο η χηµική ζιζανιοκτονία και οικονοµικότερη από τη µηχανική καταπολέµηση. Έτσι
προωθείται η νέα µέθ...
Νέα αγροτική ατζέντα επιχειρεί να χτίσει, κάτω από δύσκολες οµολογουµένως συνθήκες, το τελευταίο
διάστηµα η κυβέρνησ...
Οι τρίτεκνοι θα επιβραβεύονται µε καλλιεργήσιµη γη για 20 χρόνια, λέει στους κατοίκους που ζουν στα
νότια της χώρας...
«Το κοινό κρατούσε την ανάσα του καθώς ο Ντόναλντ Τραµπ και ο Χι Τζινπίνγκ ξεκινούσαν να χορέψουν
τη δική τους εκδοχ...

https://www.agronews.gr/
Publication date: 10/12/2018 13:36
Alexa ranking (Greece): 970
https://www.agronews.gr/branding/epiheirimatikotita/172341/sunodos-epiheirimat...

Οι νεοφυφείς SuSea και FOODAKAI στην αποστολή για ένα καλύτερο
αγροδιατροφικό σύστηµα
Οι startups SuSea και FOODAKAI κέρδισαν 10.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα, ως εταιρείες οι οποίες
µπορούν µε τη δραστηριότητά τους να συµβάλλουν στην αποστολή του ΕΙΤ Food για ένα καλύτερο
ευρωπαϊκό διατροφικό σύστηµα.
To EIT Food αποτελεί µια πανευρωπαϊκή κοινοπραξία που επικεντρώνεται στην επιχειρηµατικότητα και την
καινοτοµία στον τοµέα των τροφίµων. Στην ευρύτερη κοινότητα του ΕΙΤ Food συµµετέχουν περισσότερες
από 50 κορυφαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήµια από 13 χώρες της Ευρώπης. Στην
Ελλάδα το ΕΙΤ Food εκπροσωπείται από τους Industry Disruptors – Game Changers.
Σε εκδήλωση που διοργάνωσαν οι Industry Disruptors - Game Changers, εταίροι του ΕΙΤ Food στην Ελλάδα,
στο «Σεράφειο» Δήµου Αθηναίων παρουσιάστηκε επίσης η παγκόσµια πλατφόρµα αγρό-διατροφικής
καινοτοµίας Future Argo Challenge (FAC) που προωθεί λύσεις για τις µεγάλες σύγχρονες διατροφικές
προκλήσεις και ανακοινώθηκε η επιστροφή του Global Agripreneurship Summit (GAS) στην Ελλάδα, ύστερα
από τρία χρόνια, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αρχαία Ολυµπία τον Σεπτέµβριο 2019.
Το βραβείο "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της M...
Αποτελεσµατική όσο η χηµική ζιζανιοκτονία και οικονοµικότερη από τη µηχανική καταπολέµηση. Έτσι
προωθείται η νέα µέθ...
Νέα αγροτική ατζέντα επιχειρεί να χτίσει, κάτω από δύσκολες οµολογουµένως συνθήκες, το τελευταίο
διάστηµα η κυβέρνησ...
Οι τρίτεκνοι θα επιβραβεύονται µε καλλιεργήσιµη γη για 20 χρόνια, λέει στους κατοίκους που ζουν στα
νότια της χώρας...
«Το κοινό κρατούσε την ανάσα του καθώς ο Ντόναλντ Τραµπ και ο Χι Τζινπίνγκ ξεκινούσαν να χορέψουν
τη δική τους εκδοχ...
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Τσακαλώτος στις ΗΠΑ προς άγραν επενδυτών!
Το οικονοµικό επιτελείο συµµετέχει σε διήµερο συνέδριο µε άρωµα Ν. Υόρκης, µε θέµα τη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα
Ρεπορτάζ
Γιώργος Χατζηδηµητρίου
Διεθνή επενδυτικά κεφάλαια αναζητεί η κυβέρνηση σε µια επισφαλή, πάντως, συγκυρία, που
διαµορφώνεται παγκοσµίως από οικονοµικές αβεβαιότητες και στο εσωτερικό µέτωπο από τις δοµικές
αντιφάσεις του εκλογικού κύκλου.
Σε αυτή την κατεύθυνση το οικονοµικό επιτελείο συµµετέχει σήµερα και αύριο στο επενδυτικό συνέδριο
για τη µεταµνηµονιακή Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock
Exchange και την αρωγή διεθνών τραπεζών στη Νέα Υόρκη, όπου κατά τα ειωθότα συµµετέχει η
αφρόκρεµα της Wall Street.
Οι χαµηλές χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2019, ύψους µόλις 11,74 δισ. ευρώ σύµφωνα µε τον
Προϋπολογισµό, και το µαξιλάρι ασφαλείας των 30 δισ. ευρώ µοιάζουν για την ώρα σχετικά ασφαλές
καταφύγιο, που καλύπτει τις χρηµατοδοτικές απαιτήσεις της επόµενης διετίας.
Συνοπτικά, οι υποχρεώσεις για την κάλυψη οµολόγων το 2019 ανέρχονται σε 8,778 δισ. ευρώ και σε δάνεια
1,983 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, 324.000.000 ευρώ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 472.200.000
ευρώ προς την ΕΚΤ.
Τα δάνεια του ΔΝΤ
Από την άλλη, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ιεραρχεί ως επείγουσα προτεραιότητα την
απαλλαγή από τον βραχνά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ, ύψους 5 δισ. ευρώ από τα συνολικά 9,8 δισ. σε
πρώτη φάση, για τα οποία καταβάλλεται επιτόκιο 4,9%.
Αν συνεχιστεί ο αποκλεισµός από τις αγορές, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να βάλει χέρι στο διαθέσιµο ποσό,
µε αποτέλεσµα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό να µειωθεί περίπου στο µισό στο
τέλος του 2019. Θα πρόκειται ασφαλώς, όπως υπερθεµατίζουν παράγοντες της χρηµαταγοράς, για άκρως
δυσµενή εξέλιξη, αφού η χώρα θα εκπέµψει στις παρατηρητικές αγορές µήνυµα ηχηρής αδυναµίας να
χρηµατοδοτήσει φθηνά τα χρέη της.
Στην αποστολή, εκτός του υπουργού Οικονοµικών Ε. Τσακαλώτου, του αν. υπουργού Γ. Χουλιαράκη και της
υπουργού Τουρισµού Ελενας Κουντουρά, µετέχουν οι επικεφαλής των ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και ΟΔΔΗΧ Δ.
Τσάκωνας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Α. Θεοδωρίδης, o πρόεδρος της
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν. Καραµούζης, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας Παύλος
Μυλωνάς, ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Μεγάλου και επιχειρηµατίες, όπως οι Τ.
Κανελλόπουλος (Τιτάν) και Ε. Μυτιληναίος.
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Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού η Αθήνα
ψάχνει έξοδο τις αγορές
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν
κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
Template designed by www.oikonomia.gr
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Στην Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για την προσέλκυση επενδύσεων
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα αλλά και να επιχειρεί να διασκεδάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τις
παροχές ενόψει των εκλογών.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
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> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
* National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
* National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
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> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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Βράβευση του Ε. Μυτιληναίου στο 20ό συνέδριο του Capital Link
Από Αθ. Ακ.
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί σήµερα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
LinkInvest in , που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, για την συνολική του προσφορά στην Ελλάδα
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
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Μερίσµατα και τράπεζες…παρασύρουν το ΧΑ -1,08% στις 641 µον. – Βελτίωση
στα Ιταλικά οµόλογα 3,09%, οριακή επιδείνωση στην Ελλάδα 4,25%
Οι ανησυχίες για την παγκόσµια ανάπτυξη προκαλούν ανησυχίες στους επενδυτές
(upd8)Τραπεζικές πιέσεις καταγράφονται στο ελληνικό χρηµατιστήριο αλλά µε πολύ
περιορισµένους όγκους ενώ αρνητικά επιδρούν και δεικτοβαρείς µετοχές του FTSE 25 όπως
Motor Oil -2,6% και ΕΛΠΕ -2,9% λόγω αποκοπής µερισµάτων αλλά και η Coca Cola
Η χρηµατιστηριακή αγορά ακολουθεί την ήπια πτώση των ευρωπαϊκών χρηµατιστηρίων που συνεχίζεται
απόρροια των ανησυχιών για το παγκόσµιο εµπόριο και την ανάπτυξη, µε τον DAX στην Γερµανία να
υποχωρεί -0,70% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο -0,50%
Ενώ κρίσιµος αναµένεται να είναι ο τελευταίος µήνας του χρόνου για τις αγορές καθώς αύξηση του
κινδύνου ύφεσης στην Ευρωζώνη καταγράφει δηµοσκόπηση του Reuters, εν όψει της συνεδρίασης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Πέµπτη 13 Δεκεµβρίου 2018 ενώ οι οικονοµολόγοι που συµµετείχαν
στη δηµοσκόπηση εκτιµούν ότι η ΕΚΤ δεν θα παρατείνει το πρόγραµµα αγοράς οµολόγων πέραν του
Δεκεµβρίου 2018.
Στα της ελληνικής αγοράς οι τράπεζες, σηµειώνουν πτώση µε την Πειραιώς -2,2% και Eurobank -1,5% και
ακολουθούν Alpha Bank -1,3% και Εθνική -1,3%
Στο τραπεζικό σκηνικό, όπως έχει κατ΄ επανάληψη αναφέρει το bankingnews τέλη Ιανουαρίου 2019 η ΕΚΤ
και ο SSM θα παρουσιάσουν τους νέους αναθεωρηµένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας µε βάση το νέο
SREP ενώ σύµφωνα µε νεότερες πληροφορίες προσανατολίζονται να ορίσουν ένα ελάχιστο όριο στον
συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας τον οποίο έχουν προσδιορίσει στο 16%.
Έτσι εξηγείται η προσπάθεια των τραπεζών να βελτιώσουν και τα συνολικά τους κεφάλαια
Με τωρινές παραδοχές και πλην της Πειραιώς οι τράπεζες εµφανίζονται να έχουν κεφάλαια πάνω από τον
ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας δηλαδή 13,93% µε βάση τον µέσο όρο.
Με βάση τελευταίες πληροφορίες φαίνεται ότι το Cerberus Capital έχει κάνει πρόταση στην Πειραιώς να
αγοράσει 6 δισεκ. προβληµατικά δάνεια έναντι 500 εκατ ευρώ καλύπτοντας έκδοση tier 1 ή tier 2 ή µε άλλη
φόρµουλα.
Προβληµατισµό δηµιουργεί το γεγονός ότι ενώ άλλα σχήµατα ζητούσαν έως 12 δισεκ. προβληµατικά
δάνεια το Cerberus µε 6 δισεκ. µπορεί να επιτύχει τους οικονοµικούς στόχους καθώς ακολουθεί πιο
επιθετικές στρατηγικές
Στις υπόλοιπες µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 επικρατούν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των
τίτλων, την µεγαλύτερη πτώση καταγράφουν ΕΛΠΕ, Coca Cola, Motor Oil, Grivalia ενώ ανοδικά κινούνται
ΕΥΔΑΠ, Τιτάνας
Εν τω µεταξύ χωρίς το δικαίωµα στο προσωρινό µέρισµα διαπραγµατεύονται σήµερα Motor Oil ύψους 0,35
ευρώ και ΕΛΠΕ ύψους 0,25 µε ηµεροµηνία πληρωµής στις 17 Δεκεµβρίου.
Τα περιθώρια για την ιταλική κυβέρνηση εξαντλούνται και πρωταρχικός στόχος, όπως άλλωστε ο Conte
τον έχει περιγράψει, είναι η αποφυγή των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ θα επιχειρήσει
σήµερα σε µια ακόµα συνάντηση κορυφής στη Ρώµη µε τους Salvini και Di Maio καθώς θα πρέπει να
παρουσιάσει µεθαύριο Τετάρτη 12/12 στον πρόεδρο της Κοµισιόν, Jean Claude Juncker τις τελικές
αποφάσεις της ιταλικής κυβέρνησης.
Μέσα σε αυτό το κλίµα, βελτίωση καταγράφεται στην αγορά οµολόγων µε το ιταλικό 10ετές οµόλογο στο
3,09% και το 10ετές ελληνικό να επιδεινώνεται οριακά στο 4,25%, διαµορφώνοντας το µεταξύ τους spread
στις 106 µονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στην ζώνη των 640 µονάδων µε ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 µονάδων
ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 µονάδες
Ωστόσο δεν µπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 µε 570 µονάδων για
να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηµατιστήριο κινείται µε πτώση 1,07% στις 641 µονάδες έχοντας υψηλό στις 646,08 µονάδες και χαµηλό στις 639,97 µονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαµηλά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαµορφώνεται στα 7,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 6,6 εκατ.
τεµάχια εκ των οποίων 1,4 εκατ. µετοχές να διακινούνται στις τράπεζες
Τα νέα της χρηµατιστηριακής αγοράς
Η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας στο 20ό
συνέδριο «Invest in Greece» της «Capital Link» που πραγµατοποιείται σήµερα 10/12 και αύριο 11/12/2018 στη
Νέα Υόρκη.
Οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλία προκάλεσαν µεγάλες διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών
οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του δανεισµού ενώ κ’ύριο µέληµα του οικονοµικού
επιτελείου είναι να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο
των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο
τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
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Αναζωπυρώνονται τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών µε αιχµή το «Μακεδονικό» ζήτηµα καθώς µαίνεται
η πολιτική αναταραχή που έχει προκαλέσει η αλυτρωτική ρητορική του Zoran Zaev θολώνοντας το σκηνικό
γύρω από την κύρωση ή µη της συµφωνίας των Πρεσπών από το ελληνικό κοινοβούλιο.
Σε κάθε περίπτωση, το επόµενο διάστηµα και µέχρις ότου έρθει από τα Σκόπια η «µπάλα» στο «ελληνικό
γήπεδο» θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε πως θα συνεχιστούν οι διεργασίες στο κυβερνητικό
στρατόπεδο που προσδοκά να εξασφαλίσει τον µαγικό αριθµό των 151 βουλευτών.
Τα περιθώρια για την ιταλική κυβέρνηση εξαντλούνται και πρωταρχικός στόχος, όπως άλλωστε ο Conte
τον έχει περιγράψει, είναι η αποφυγή των κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Να κάµψει τις αντιδράσεις των δύο αντιπροέδρων της κυβέρνησης του Matteo Salvini και Luigi Di Maio όσον
αφορά το ύψος του ελλείµµατος που θα προβλέπει το νέο αναθεωρηµένο σχέδιο για τον προϋπολογισµό
του 2019 που προτίθεται να παρουσιάσει στην Κοµισιόν και στον πρόεδρο της Jean Claude Juncker την
προσεχή Τετάρτη 12/12 θα επιχειρήσει απόψε ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte σε µια ακόµα συνάντηση
κορυφής στη Ρώµη.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον ιταλικό τύπο, το σχέδιο του Conte προβλέπει έναν αυτοµατοποιηµένο
µηχανισµό µέτρων που δεν θα επιτρέπει στις δύο κύριες µεταρρυθµίσεις – στο ασφαλιστικό και στο
εισόδηµα των πολιτών – και βασικές προεκλογικές εξαγγελίες των Salvini – Di Maio να εκτροχιάσουν τον
προϋπολογισµό και τους στόχους για το έλλειµµα.
Με επικριτικά σχόλια για τον Γάλλο πρόεδρο Emmanuel Macron αναφέρθηκε ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών
και επικεφαλής της Lega, Matteo Salvini στις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων λέγοντας ότι η ιταλική
κυβέρνηση δεν έχει καµία πρόθεση να ακολουθήσει το παράδειγµα του Macron ο οποίος µείωσε τους
φόρους για τους πολύ ευηµερούντες και τους αύξησε για όσους ευηµερούν λιγότερο
Την απάντηση της στις κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων» προετοιµάζει η γαλλική κυβέρνηση, καθώς
σήµερα Δευτέρα (10/12) στις 21:00 ώρα Ελλάδας θα λάβει χώρα η πολυαναµενόµενη παρέµβαση του
Emmanuel Macron, η οποία κατά τους πολιτικούς αναλυτές θα είναι ισορροπηµένη και θα προσπαθήσει να
πείσει τους πολίτες της χώρας για την αναγκαιότητα εφαρµογής του κυβερνητικού
Ακόµη και µε ακύρωση του Brexit και την παραµονή της Βρετανίας στην ΕΕ σε περίπτωση που οι βρετανοί
βουλευτές δεν ψηφίσουν τη συµφωνία της τρίτης (11/12) στο βρετανικό Κοινοβούλιο απείλησε η Theresa
May.
Γνωρίζοντας πόσος απέχει από την ψήφιση της συµφωνίας, οι βρετανίδα πρωθυπουργός µελετούσε ακόµη
και το ενδεχόµενο αναβολής της ψηφοφορίας. Όµως τώρα λαµβάνει πιο δραστικά µέτρα απειλώντας
ευθέως τους βουλευτές µε ακύρωση του Brexit..
Με απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε πτώση -2,12%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε
µε απώλειες -0,82% στις 2.584,58 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε πτωτικά στο 1,38% στις 25705 µονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια
Απώλειες καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερµανία καταγράφει πτώση -0,70%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,60%, ο FTSE
MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,53% και ο FTSE 100 µε πτώση 0,52%.
Στην Wall Street, τα futures κινούνται πτωτικά -0,39%.
Με αρνητικά πρόσηµα οι τράπεζες µε χαµηλές συναλλαγές
Με πτωτικές τάσεις κινούνται οι τράπεζες µε χαµηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Με την µεγαλύτερη πτώση Πειραιώς και Eurobank και ακολουθούν Εθνική και Alpha Bank Ο κλάδος
χρηµατιστηριακά παραµένει εγκλωβισµένος και δίκαια, κάτω από τις τιµές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα
ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 1,1310 ευρώ µε πτώση -1,05% µε όγκο 107 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
1 δισ ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σηµειωθεί ότι το χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
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Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,2560 ευρώ µε πτώση -1,26% µε όγκο 111 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,95
δισεκ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07
ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,9310 ευρώ µε πτώση -2,62% µε όγκο 113 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 407
εκατ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520
ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό 0,8410 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,5175 ευρώ µε πτώση -1,99% µε όγκο 142 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,13
δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα
0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,75 ευρώ µε άνοδο +4,17% και κεφαλαιοποίηση 754 εκατ.
ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,1242 ευρώ µε πτώση -1,90%, µε όγκο 6 τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ.
ευρώ
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ µετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ
και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,70 ευρώ µε πτώση -0,78% και κεφαλαιοποίηση 252 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλές συναλλαγές
Με αρνητικά πρόσηµα κινείται η πλειοψηφία στις µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλή
συναλλακτική δραστηριότητα.
Tην µεγαλύτερη πτώση καταγράφουν ΕΛΠΕ, Coca Cola, Motor Oil, Grivalia ,
Στον αντίποδα ανοδικά κινούνται ΕΥΔΑΠ, Jumbo, Sarantis
H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 26,30 ευρώ µε πτώση -1,39% µε την κεφαλαιοποίηση στα 9,85 δισ. ευρώ
και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 10,92 ευρώ µε πτώση -0,09% και αποτίµηση 5,27 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην
2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,3620 ευρώ µε πτώση -0,58% και αποτίµηση 320 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγµάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 1,61 ευρώ µε πτώση -0,37% και
κεφαλαιοποίηση 377 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 8,5350 ευρώ µε πτώση -0,18% και αποτίµηση 2,75 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας διαπραγµατεύεται στα 19,50 µε πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαµορφώνεται στα 1,52
δισ. ευρώ.
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 7,74 ευρώ µε πτώση -2,15% και κεφαλαιοποίηση 2,36 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 20,60 ευρώ µε πτώση -2,60% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 7,96 ευρώ µε πτώση -0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 13,94 ευρώ µε άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ
Η µετοχή της Grivalia διαπραγµατεύεται στα 8,53 ευρώ µε πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 864 εκατ.
ευρώ
Η µετοχή του Fourlis στα 4,68 ευρώ µε πτώση -0,53% και µε την κεφαλαιοποίηση στα 242 εκατ. ευρώ
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Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0717 ευρώ µε πτώση -1,38% µε την κεφαλαιοποίηση 67
εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά οµόλογα το 10ετές στο 4,25% βελτίωση στην Ιταλία 3,09% µε
διαφορά spread 106 µ.β.
Οριακή επιδείνωση σηµειώνεται, σήµερα στα ελληνικά οµόλογα, µε το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του
4,25% και µε το Ιταλικό 10ετές να ανακάµπτει στο 3,09%.
Η ιταλική κυβέρνηση µέχρι τώρα χειρίζεται µε ευέλικτο τρόπο την κόντρα µε τις Βρυξέλλες.
Να σηµειωθεί ότι το έλλειµµα του 2019 µπορεί να µειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά οµόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία µε το spread να διαµορφώνεται στις 112 µονάδες
βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 µονάδες βάσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε βάση τις τρέχουσες τιµές εάν το ελληνικό δηµόσιο πραγµατοποιούσε
δηµοπρασία 10ετών οµολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση
4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς οµολόγων
Το 2ετές οµόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 µονάδες βάσης το 2014 και σήµερα
βρίσκεται στις 101,31 µονάδες βάσης σε µέσες τιµές ή µέση απόδοση 0,89%...
Το νέο 5ετές οµόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει µέση τιµή 104,18 µονάδες βάσης και µέση απόδοση
3,16% µε απόδοση αγοράς 3,19% και απόδοση πώλησης 3,13%.
Θυµίζουµε ότι το 5ετές οµόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές οµόλογο λήξης 30/1/2023 έχει µέση τιµή 101,22 µονάδες βάσης και απόδοση 3,33%
Το 7ετές οµόλογο λήξης 15/2/2025 έχει µέση τιµή 96,89 µονάδες βάσης και απόδοση 4% απέχει
από το ιστορικό χαµηλό στο 3,31%
Το 10ετές οµόλογο λήξης 30/1/2028 έχει µέση τιµή 96,62 µονάδες βάσης και απόδοση 4,24% µε
απόδοση αγοράς 4,25% και απόδοση πώλησης 4,23%.
Το 15ετές οµόλογο λήξης 30/1/2033 έχει µέση τιµή 91,50 µονάδες βάσης και απόδοση 4,78%
Το 20ετές οµόλογο λήξης 30/1/2037 έχει µέση τιµή 86,83 µονάδες βάσης και απόδοση 5,17%
Το 25ετές οµόλογο λήξης 30/1/2042 έχει µέση τιµή 86,75 µονάδες βάσης και απόδοση 5,21%
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
400 µονάδες βάσης από 390 µονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 386 µονάδες βάσης
από 375 µονάδες βάσης.
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 3,86%
ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Βελτίωση στα Ιταλικά οµόλογα το 10ετές 3,09%
Οριακή βελτίωση καταγράφεται και σήµερα στα οµόλογα της Ιταλίας, µε το 10ετές να βρίσκεται στο 3,09%
ενώ νωρίτερα διαπραγµατευόταν στο 3,18% ωστόσο ακόµη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν
συµπεράσµατα.
Να σηµειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 10/12/2018 στο 0,25% µε υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις
13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
σηµειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση 0,90% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,83% που
σηµειώθηκε στις 30 Σεπτεµβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,80% µε το ιστορικό
χαµηλό στο 1,60% που σηµειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,45% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,87% που σηµειώθηκε στις
3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές οµόλογο λήξης Δεκεµβρίου 2028 έχει απόδοση 3,09% µε υψηλό ηµέρας
3,18% και µε ιστορικό χαµηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, αναφέρει το capital.gr.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Τσακαλώτος
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Βραβεύεται σήµερα ο Ευάγγελος Μυτιληναιος

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί σήµερα στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link Invest in Greece Forum
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί
στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
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Προς άγραν επενδυτών το οικονοµικό επιτελείο στην Νέα Υόρκη
Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού η κυβέρνηση, µε βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο,
επιδιώκει την προβολή της Ελλάδας µε αφορµή το συνέδριο του Capital Link και αναζητά επενδυτές,
δεσµευόµενη για µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Στην Αθήνα πάντως (στην οποία παρέµεινε τελικά ο επίσης καλεσµένος αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ Γ.
Χουλιαράκης) τα φώτα έχουν στραφεί… αλλού: στο µέρισµα και στο υπόλοιπο πακέτο έκτακτων "παροχών"
που δροµολογούνται µέσα από τα νοµοσχέδια που ψηφίζονται τις επόµενες ηµέρες.
Πάντως, οι επαφές που θα γίνουν σήµερα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα
επόµενα βήµατα που θα κάνει η Ελλάδα στο δρόµο προς τις αγορές (µετέχει και ο ΟΔΔΗΧ που ολοκληρώνει
όπως ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ το σχεδιασµό για το 2019) και λόγω των επαφών που έχουν προαναγγελθεί µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών..
Ενδιαφέρον θα έχουν όµως και τα "µηνύµατα" που θα λάβουν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας από την αγορά.
Από κυβερνητικής πλευράς µετέχει και η υπουργός τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ,
ενώ πολυπληθής είναι η παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών και µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Παρόντες όµως θα είναι και οι θεσµοί: ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο και της ΕΚΤ,
Φραντσέσκο Ντρούντι.
Έτσι, δηµιουργείται άλλη µία ευκαιρία για διαβουλεύσεις αναφορικά µε την διαπραγµάτευση που ξεκινά
επισήµως τις επόµενες εβδοµάδες (πιθανότατα στις 21/1) και οργανώθηκε µε την κάθοδο του εκπροσώπου
της Κοµισιόν στην Αθήνα.
Άλλωστε, οι εκθέσεις που ετοιµάζουν οι θεσµοί για την Ελλάδα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης (µε
τις πολιτικές αποφάσεις να αναµένονται στις 11/3) είναι εξαιρετικά σηµαντικές για τις αγορές και για τους
επενδυτές.
Οι ανησυχίες των αγορών και των επενδυτών είναι κοινές µε αυτές των δανειστών. Περιµένουν
απαντήσεις για την "κοιλιά" στο µεταρρυθµιστικό έργο που είναι εµφανής σε πολλά πεδία και για τον
κίνδυνο να ενταθεί το πρόβληµα λόγω των εκλογών, όπως και η παροχολογία.
Στο επίκεντρο των παρεµβάσεων που πρέπει να υλοποιήσει η κυβέρνηση το επόµενο διάστηµα βρίσκονται
οι τράπεζες, οι ιδιωτικοποιήσεις, το δηµόσιο, η αποπληρωµή των οφειλών προς ιδιώτες, η ενίσχυση της
ΑΑΔΕ, αλλά και οι τοµές στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στις αγορές που προς το παρόν επηρεάζουν το
επιχειρηµατικό περιβάλλον.
Πηγή: capital.gr
Σε τροχιά συρρίκνωσης βρέθηκε το τρίτο τρίµηνο η τουρκική οικονοµία, ως αποτέλεσµα της βουτιάς που
είχε βιώσει η λίρ...
Αποτελεσµατική όσο η χηµική ζιζανιοκτονία και οικονοµικότερη από τη µηχανική καταπολέµηση. Έτσι
προωθείται η νέα µέθ...
Νέα αγροτική ατζέντα επιχειρεί να χτίσει, κάτω από δύσκολες οµολογουµένως συνθήκες, το τελευταίο
διάστηµα η κυβέρνησ...
Οι τρίτεκνοι θα επιβραβεύονται µε καλλιεργήσιµη γη για 20 χρόνια, λέει στους κατοίκους που ζουν στα
νότια της χώρας...
«Το κοινό κρατούσε την ανάσα του καθώς ο Ντόναλντ Τραµπ και ο Χι Τζινπίνγκ ξεκινούσαν να χορέψουν
τη δική τους εκδοχ...
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για προσέλκυση επενδυτών -Στο συνέδριο Capital
Link
ADMAN

Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα αλλά και να επιχειρεί να διασκεδάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τις
παροχές ενόψει των εκλογών.

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».

Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.

Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.

Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
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του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.

* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.

Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.

ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
* National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
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* National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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Βραβείο στον Ευάγγελο Μυτιληναίο για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί σήµερα 10/12, το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Από το newsroom του economico.gr
Περισσότερα νέα , ρεπορτά ζ κα ι α να λύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

http://bigbusiness.gr/
Publication date: 10/12/2018 10:39
Alexa ranking (Greece): 1041
http://bigbusiness.gr/index.php/ependyseis/invest-in-greece/22850-sto-synedrio-in...

Στο συνέδριο Invest in Greece στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος
Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών θα έχει στην Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα συµµετάσχει στο 20ό Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Το επενδυτικό συνέδριο πραγµατοποιείται µε παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής
τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών
συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων ευρωπαϊκών, διεθνών και ελληνικών οργανισµών
και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, το κυβερνητικό
πρόγραµµα για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Έλενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος
Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης
της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια
οµιλία του Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε
ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό
πληροφόρησης, marketing, και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η
εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ
οµιλία θα απευθύνει ο Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος (13.15-14.45τοπική ώρα). Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στον χώρο του συνεδρίου.
Για τη συµβολή του στην οικονοµία τιµάται ο Μυτιληναίος
Στον Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί
το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη
διάρκεια επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την
ελληνική αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Θα συµµετέχουν πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International
4 ελληνικές συστηµικές τράπεζες
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Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council –
Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για το 20ό Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018),
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Σήµερα, Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά τη διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη
Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στην Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ "Invest in
Greece" του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: "Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια". Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας,
η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο...
Dikaiologitika.gr ·

πριν από 7 λεπτά ·
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Βραβεύεται ο Ευάγγελος Μυτιληναίος στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr
Το Email σας
Δέχοµαι να αποθηκευθεί το e-mail µου στο σύστηµα αποστολής newsletter.
Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε
επιθυµείτε.

Εγγραφή

https://www.sbctv.gr/
Publication date: 10/12/2018 10:25
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.sbctv.gr/2018/12/10/b%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b5%cf%85%cf%83...

Bράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου στη Νέα Υόρκη για τη συµβολή του στην
Ελληνική οικονοµία

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» κατά τη διάρκεια της οποίας η ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Θα συµµετάσχουν επίσης πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs ,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών και οργανισµών.
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Στην Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για την προσέλκυση επενδύσεων
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
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* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
* National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
* National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
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Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link Invest in Greece Forum
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
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Ο Τσακαλώτος ψάχνει υποψήφιους επενδυτές στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr
Το Email σας
Δέχοµαι να αποθηκευθεί το e-mail µου στο σύστηµα αποστολής newsletter.
Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε
επιθυµείτε.

Εγγραφή
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link Invest in Greece Forum
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για προσέλκυση επενδυτών -Στο συνέδριο Capital
Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα αλλά και να επιχειρεί να διασκεδάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τις
παροχές ενόψει των εκλογών.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
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* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council –
Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
* National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
* National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
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Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link Invest in Greece Forum
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
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Νέα επιχείρηση πειθούς των επενδυτών στις ΗΠΑ από τον Τσακαλώτο

Νέα επιχείρηση πειθούς των επενδυτών στις
ΗΠΑ από τον Τσακαλώτο
Οικονοµία

Νέα παρουσία θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη «µήτρα» των αγορών τη Νέα
Υόρκη τις επόµενες µε αφορµή το ετήσιο συνέδριο Capital Link. Λίγους µήνες µετά το γύρο που έκανε σε
ΗΠΑ και Ασία (για τη φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ) ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα έχε νέες επαφές µε
επενδυτές εν όψει της προσπάθειας εξόδου στις αγορές, αλλά και διακρίβωσης του σχετικού κλίµατος.
Άλλωστε η επιλογή της χρονικής εξόδου για δανεισµό είναι µια δύσκολή υπόθεση. ΤσακαλώτοςCapital Link
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Νέα επιχείρηση πειθούς των επενδυτών στις ΗΠΑ από τον Τσακαλώτο
Νέα παρουσία θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη «µήτρα» των αγορών τη Νέα
Υόρκη τις επόµενες µε αφορµή το ετήσιο συνέδριο Capital Link. Λίγους µήνες µετά το γύρο που έκανε σε
ΗΠΑ και Ασία (για τη φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ) ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα έχε νέες επαφές µε
επενδυτές εν όψει της προσπάθειας εξόδου στις αγορές, αλλά και διακρίβωσης του σχετικού κλίµατος.
Άλλωστε η επιλογή της χρονικής εξόδου για δανεισµό είναι µια δύσκολή υπόθεση.

«Όπως ξέρετε υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια τη συγκεκριµένη περίοδο. Ο λόγος που έχουµε
χτίσει το µαξιλάρι είναι για να µπορούµε να επιλέξουµε τη χρονική στιγµή της εξόδου και να µπορούµε να
ξεπεράσουµε την µεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές» τόνισε σχετικά στην Καθηµερινή της Κυριακής ο
υπουργός Οικονοµικών και συµπλήρωσε: «Ακριβώς επειδή επιστρέφουµε στην κανονικότητα ο ΟΔΔΗΧ,
µέχρι το τέλος του χρόνου, θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες
για το 2019 και ένα πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε
στις αγορές. Έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στα εξειδικευµένα στελέχη του ΟΔΔΗΧ. Με την ευκαιρία θέλω
να δώσω συγχαρητήρια στον Αν. Γενικό Διευθυντή του οργανισµού κ. Δ. Τσάκωνα για την βράβευσή του
ως Sovereign Risk Manager of the Year από το Risk.net».
Σηµειώνεται ότι χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ. ευρώ) είναι πλήρως καλυµµένες
από το «µαξιλάρι» διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο σε εύθετο χρόνο θα πρέπει
να καταγραφεί νέα σηµείο στην λεγόµενη καµπύλη χρέους, µε έκδοση οµολόγων, καθώς ήδη η
παρατεταµένη απουσία από τις αγορές εγείρει ανησυχίες. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στόχος του ΟΔΔΗΧ
είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή 5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) µέσα στο πρώτο
τρίµηνο-τετράµηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη µια έκδοση. Το ποσό που συνολικά σχεδιάζεται να
αντληθεί κινείται σε ένα εύρος από 4-5 δισ. ευρώ έως 7 δισ. ευρώ, ανάλογα µε τη διεθνή συγκυρία. Βέβαια
η καµπύλη χρέους διαµορφώνεται µε 10τή έκδοση που ωστόσο λόγω «ρίσκου χώρας» ακόµη και διεθνούς
συγκυρίας φαντάζει δύσκολη.
Στο πλαίσιο αυτό οι επαφές του κ. Τσακαλώτου θα έχουν το χαρακτήρα ενηµέρωσης αλλά και
διακρίβωσης προθέσεων για τοποθετήσεις στις µελλοντικές εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ. Σηµειώνεται ότι το
θέµα ου στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο
Metropolitan Club είναι «Η Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια». Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα
βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών
παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
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Πέρα από τις εκδόσεις ελληνικού χρέους στόχος της ελληνικής παρουσίας στις ΗΠΑ είναι η τόνωση του
επενδυτικού κλίµατος. Άλλωστε η ανάγκη για «επενδυτικό σοκ» είναι αδήριτη και την έχουν επισηµάνει
τόσο οι παραγωγικοί φορείς όσο και η κυβέρνηση που στον κρατικό προϋπολογισµό του 2019 έχει βάλει
πρόβλεψη για αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 11,9%, έναντι µόλις 0,8%
φέτος.
Το προφίλ του συνεδρίου Capital Link
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody's, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε
σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές,
έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο
κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία».
Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
Γιώργος Αλεξάκης
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για προσέλκυση επενδυτών -Στο συνέδριο Capital
Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα αλλά και να επιχειρεί να διασκεδάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τις
παροχές ενόψει των εκλογών.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
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* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
* National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
* National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
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Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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Για επενδυτικό σιάτσου πάει ο Τσακαλώτος στην Νέα Υόρκη
Από Αθ. Ακ.
Στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης θα παραστεί ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος .
Σύµφωνα µε την χθεσινή ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του
επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει
κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 ) στον χώρο του
συνεδρίου.Μάλιστα κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών όπως καταλήγει η
ανακοίνωση .
Ο Υπουργός Οικονοµικών σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στην Καθηµερινή σε ερώτηση πάντως για
το πότε θα βγούµε στις αγορές επισήµαινε ότι τη συγκεκριµένη περίοδο υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα
στα επιτόκια και κάνει γνωστό ότι επειδή επιστρέφουµε στην κανονικότητα,όπως αναφέρει, ο ΟΔΔΗΧ
(Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους), µέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει ολοκληρωµένο
σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες για το 2019 και ένα πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες
φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε στις αγορές.
Με την απόδοση του 10 έτους οµόλογου να είναι στο 4,2% και τα υπερπλεονάσµατα καθώς τις
προβλέψεις για ανάπτυξη της τάξεως του 2% να µην µπορούν να φέρουν από µόνα τους την άνοιξη αφού
τα ελληνικά οµόλογα βρίσκονται ακόµη χαµηλά στην διαβάθµιση από τους οίκους αξιολόγησης γεγονός
που δυσκολεύει την έξοδο στις αγορές ,το οικονοµικό επιτελείο θα επιχειρήσει επί αµερικανικού εδάφους
να πείσει ότι η ελληνική οικονοµία, επιστρέφει στην κανονικότητα
Αυτό που αναµένεται να σκιαγραφήσει η ελληνική αποστολή στις συναντήσεις στη Νέα Υόρκη- επ’ ευκαιρία
του συνεδρίου της Capital Link- είναι ο προγραµµατισµός των επόµενων, κρίσιµων εκδόσεων.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για προσέλκυση επενδυτών -Στο συνέδριο Capital
Link
Κυβερνητικά στελέχη, επιχειρηµατίες, εκπρόσωποι τραπεζών θα βρεθούν σήµερα στο επενδυτικό συνέδριο
της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε τον Ευκλείδη Τσακαλώτο να παρουσιάζει τις επενδυτικές ευκαιρίες στη
µεταµνηµονιακή Ελλάδα αλλά και να επιχειρεί να διασκεδάσει τυχόν ανησυχίες των επενδυτών για τις
παροχές ενόψει των εκλογών.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
* Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
* Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
* Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
> Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
> Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
* Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
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* Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
* Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
* Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
* O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
* Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
> Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
> Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
* Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
* Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
* Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
* National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
* National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
* Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
* Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
> Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
* Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
* Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
* Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
* Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
* Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
* Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
> Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
* Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
* Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
* BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
* EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
* Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
> Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
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Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
> Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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O Τσακαλώτος προσπαθεί να εξηγήσει την προεκλογική παροχολογία σε
πιθανούς επενδυτές
Ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και σηµαντικοί έλληνες επιχειρηµατιες
συµµετέχουν στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» και κεντρικό οµιλητή τον
υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Ο κ.Τσακαλώτος θα προσπαθήσει να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών και των τεχνοκρατών των
δανειστών για το κλίµα προεκλογικής παροχολογίας και για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των
µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων και να πείσει τους εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να
ποντάρουν στη χώρα µας, αγοράζοντας νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές
κινήσεις.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής των
τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την Ελλάδα,
Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody's, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα
βραβεία της Capital Link.
Το «2018 Hellenic Capital Link Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του
Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην
Ελλάδα», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του, η
Mytilineos Holdings εξελίχθηκε σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες
µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές, έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
και έχει προσελκύσει στο κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας
ποικιλοτρόπως στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία».
Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών
τραπεζών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών,
πραγµατοποιείται σήµερα Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος
και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic
Leadership Award».
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου εκτιµάται πως τόσο η κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση θα εντείνουν τις
προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για τα κόκκινα δάνεια .Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα
δύο σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
καθένα από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε..
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«Μασάζ» Τσακαλώτου σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
O υπουργός Οικονοµικών θα προσπαθήσει να τους πείσει να αγοράσουν κρατικά οµόλογα
Να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών και των τεχνοκρατών των δανειστών για το κλίµα
προεκλογικής παροχολογίας και για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων
και να πείσει τους εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, αγοράζοντας
νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις, θα προσπαθήσει σήµερα ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια». Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του
Φόρουµ. Πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του Φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων.
Οι ανησυχίες αναλυτών και επενδυτών
Το µεγάλο πρόβληµα είναι πως η ευρωπαϊκή και διεθνής συγκυρία (ιταλική κρίση, Brexit κ.λπ.) δεν είναι
ευνοϊκή για τη χώρα µας και πως το «ελληνικό success story», που προσπαθούν να «πουλήσουν» τόσο η
κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαίοι, αµφισβητείται έντονα από τους αναλυτές και, βεβαίως, από τη σκληρή
πραγµατικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρθρογράφος του
πρακτορείου Reuters σχολίασε χθες στη στήλη BreakingViews ότι «ο Τσίπρας µπορεί να δει ότι οι επενδυτές
είναι λιγότερο ανεκτικοί ακόµα και από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται προδοµένοι» και
πως ο Έλληνας πρωθυπουργός διάλεξε λάθος στιγµή για να υιοθετήσει «τον ρόλο του Άι Βασίλη, ενόψει
Χριστουγέννων».
Όπως ανέφερε το «ΘΕΜΑ» την περασµένη Κυριακή, τα µηνύµατα που έχει εισπράξει µέχρι στιγµής ο
ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
Τις παραπάνω ανησυχίες θα εισπράξει σήµερα από πρώτο χέρι και ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος πριν από 12
µέρες δήλωνε: «Λένε ότι δεν θα βγούµε στις αγορές. Ας έρθουν σε 2-3-4 µήνες να µου το πουν ξανά αυτό».
Αποµένει να φανεί εάν θα έχει την ίδια άποψη και µετά τις συναντήσεις του µε την αφρόκρεµα της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.
Μολονότι η Ελλάδα µπορεί άνετα να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ.
ευρώ) καταφεύγοντας στο «µαξιλάρι» διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, η
παρατεταµένη απουσία από τις αγορές θα θεωρηθεί αδυναµία και θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση του
κόστους δανεισµού. Γι’ αυτό, στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή
5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) µέσα στο πρώτο τρίµηνο-τετράµηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη
µια έκδοση, ώστε να αντληθούν συνολικά τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ. Εάν οι διεθνείς συνθήκες
βελτιωθούν, ο πήχης θα ανεβεί στα 7 δισ. ευρώ. Το ιδανικό, βεβαίως, θα ήταν να µπορέσει να επιστρέψει
το Ελληνικό Δηµόσιο στις αγορές µε 10ετές οµόλογο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο µε τα
σηµερινά δεδοµένα. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε χθες το «ΘΕΜΑ», στόχος είναι η σταδιακή πρόωρη
αποπληρωµή 5 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) την τριετία 2019-2021. Το πρώτο βήµα
προβλέπεται να γίνει στις αρχές της προσεχούς χρονιάς µε 2 δισ. ευρώ που κανονικά λήγουν στη διάρκεια
του έτους και θα ακολουθήσει η πρόωρη εξόφληση άλλων 3 δισ. ευρώ, που ωριµάζουν τη διετία 2020-2021.
Τα πάνελ και τα βραβεία του Capital Link
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Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody’s, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε
σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές,
έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο
κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία».
Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
protothema.gr
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link Invest in Greece Forum
Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης» κατά τη διάρκεια της οποίας η ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Θα συµµετάσχουν επίσης πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs ,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών και οργανισµών:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams.
Επίσης οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες: Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation.
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Επαφές Τσακαλώτου µε επενδυτές και ξένους οίκους στη Νέα Υόρκη
Παράθυρο ευκαιρίας για έξοδο στις αγορές στις αρχές του 2019 αναζητά η κυβέρνηση.
Εκατό δέκα ηµέρες µετά την έξοδο από τα Μνηµόνια, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν
στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της
Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Βραβεύει τον Ευάγγελο Μυτιληναίο
Capital Link
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, βραβεύεται σήµερα στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Στο συνέδριο συµµετέχουν επιχειρηµατίες, στελέχη εταιρειών, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα,
την Ευρώπη και την Αµερική.
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Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού η Αθήνα
ψάχνει έξοδο τις αγορές
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν
κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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ΧΑ: Οι άµυνες και το σενάριο... «αναλαµπής»
Ρυθµιστής της τάσης οι ξένες αγορές, µε την ελληνική να επιδεικνύει καλύτερη εικόνα τις τελευταίες
συνεδριάσεις. Οι εκτιµήσεις για το κλείσιµο έτους, οι τράπεζες και η αναµονή για µηνύµατα από τη... Νέα
Υόρκη.
Εβδοµάδα µε απόδοση συγκριτικά καλύτερη από αυτή των διεθνών αγορών η τελευταία και από σήµερα
και στη συνέχεια µένει να φανεί εάν και πόσες αντοχές µπορεί να αναπτύξει το ΧΑ και να παραµείνει σε
καλή τροχιά προς το κλείσιµο του έτους. Απ΄ ότι φαίνεται, τελικά, η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI
επηρέασε αντίστροφα την αγορά, τις κινήσεις, κυρίως traders αλλά και επενδυτών οι οποίοι "άλλαξαν
θέσεις" σε αυτή την πτωτική συγκυρία στα ξένα χρηµατιστήρια σε σχετικά υψηλές τιµές. Οι µέτριες
συναλλαγές/ανάλογος τζίρος στις τελευταίες συνεδριάσεις που στο ελληνικό χρηµατιστήριο παίχτηκε...
άµυνα δείχνουν ότι τα ισχυρά χέρια ήθελαν- και µέχρι και την Παρασκευή το πέτυχαν- να ελέγξουν το
παιχνίδι, την ροή των συναλλαγών, τις πωλήσεις, την προσφορά. Στις 648,71 µονάδες ο ΓΔ, στις 475,78 ο
ΔΤΡ και στις 1.697,22 µονάδες, µε το 31% του τζίρου να πραγµατοποιείται στον τραπεζικό κλάδο- που
εξακολουθεί να παραµένει το... κλειδί της τάσης- και συγκριτικά υψηλούς σε ΟΤΕ, Grivalia, Motor Oil, Jumbo,
ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ, ΤΙΤΑΝ, Μυτιληναίο, Coca Cola κ.α. Στο χθεσινό σχόλιο µας επιχειρήσαµε να µετρήσουµε, προς
τα που οδηγούν το ΧΑ οι εισαγόµενες πιέσεις, µε κύριο ρυθµιστή της τάσης την αγορά της Νέας Υόρκης .
Εκεί θα παιχτεί, και θα κερδηθεί ή χαθεί το στοίχηµα όσων long εκτιµούν πως υπάρχει περιθώριο για µία
τελευταία ανοδική... αναλαµπή, µέχρι την τελευταία συνεδρίαση του 2018, την Δευτέρα 31 Δεκεµβρίου. Η
συνεδρίαση θα ξεκινήσει, έχοντας γνωστή την αρχή της νωρίτερα στα κύρια ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια,
µε την Φρανκφούρτη στην κυριολεξία επί... ξυρού ακµής. Στις 10.788 µονάδες ο DAX µε ορατές τις 10.606
µονάδες. Και για τον DAX θα εξαρτηθεί από το αν ο S&P 500 (στις 2.633,08) θα κρατήσει τις 2.602 και δεν
υποχωρήσει χαµηλότερα δίνοντας µία τελευταία ευκαιρία πριν περάσει σε bear market. Μία εξέλιξη, που θα
µπορούσε να διευκολύνει τις κινήσεις των long θα ήταν µέσω του... παράθυρου για έξοδο στις αγορές, που
ψάχνει ο ΟΔΔΗΧ , όπως από νωρίτερα σηµειώνει η Ελενα Λάσκαρη. Πιθανότατα η ελληνική αποστολή στη
Νέα Υόρκη (στο πλαίσιο του 20ου Invest in Greece της Capital Link) θα δώσει ένα στίγµα των διαθέσεων των
ξένων και κατά πόσον θα ήταν εφικτή µία έκδοση, µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019, όπως είναι σε
γενικές γραµµές ο σχεδιασµός του οικονοµικού επιτελείου. Σίγουρα οι επαφές, που θα έχουν οι
Τσακαλώτος- Χουλιαράκης- Τσάκωνας να κάνουν σοφότερη (και) την επενδυτική κοινότητα για το
συγκεκριµένο θέµα. Μία ενδεχόµενη έκδοση, σε εύλογο χρόνο, σε συνδυασµό µε τις διεργασίες που
γίνονται στην Φρανκφούρτη για το σχέδιο της ΤτΕ για τα "κόκκινα" δάνεια να µπορούσαν να
λειτουργήσουν σαν... µαξιλάρι στις έξωθεν πιέσεις. Θα φανεί σήµερα-αύριο. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει µε
την αποκοπή προµερίσµατος για δύο από τα βασικά βαριά χαρτιά του δείκτη, κάτι που θα προσµετρηθεί
στην διακύµανση του δείκτη. Τα 0,35 ευρώ από την µετοχή της Motor Oil και τα 0,25 ευρώ από τη µετοχή
των Ελληνικών Πετρελαίων. Για τον δείκτη οι 1.672-1.656 µονάδες είναι ένα εύρος στήριξης, που σε κάθε
περίπτωση θα πρέπει να επιβεβαιωθεί. Οι 1.750- 1.758 µονάδες είναι αντιστάσεις που επίσης σε περίπτωση
υπέρβασης ενισχύουν την τάση. Απαραίτητη προϋπόθεση και η συνδροµή ορισµένων εκ των ΟΤΕ, Coca
Cola, ΟΠΑΠ, Jumbo, Μυτιληναίου, ΤΙΤΑΝ µε σηµαντικό το αν για τη µετοχή του ΟΤΕ επιβεβαιωθούν τα 10,80
ευρώ σαν στήριξη. Παράµετρος, που σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό προσµετράται από ξένους και
εγχώριους επενδυτές οι πολιτικές εξελίξεις, µε τη Μαρίνα Μάνη να αναφέρεται στο "µακεδονικό" και τα
σενάρια για (πολύ) πρόωρες κάλπες .
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Τι ψάχνει στη Νέα Υόρκη η διοίκηση της ΔΕΗ;

Την έκδοση οµολόγου έως 500 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η διοίκηση της ΔΕΗ, για το πρώτο τρίµηνο του
έτους.
Σκοπός η αναχρηµατοδότηση νέων δανείων και η πληρωµή κουπονιού παλιότερου.
Ωστόσο το ερώτηµα είναι άλλο:
Kατά πόσο η συγκυρία θα είναι στοιχειωδώς καλή ώστε να καταστεί εφικτή η έκδοση και µε ένα
επιτόκιο σχετικά λογικό;
Tο 10ετές οµόλογο της Ελληνικής Δηµοκρατίας διατηρείται σταθερά πάνω από το όριο του 4% (στο
4,226%. Το όλο εγχείρηµα ΔΕΗ θεωρείται τολµηρό.
Από την άλλη πλευρά στη διοίκηση ευελπιστούν πως στο διάστηµα αυτό θα έχει επιτευχθεί το
προαπαιτούµενο, δηλαδή η έκδοση ενός κρατικού οµολόγου που θα άνοιγε τον δρόµο και για άλλες
εκδόσεις στις αγορές.
Εν µέρει αυτά εξαρτώνται και από το αν η ελληνική αποστολή στην Νέα Υόρκη θα καταφέρει να πείσει
τους ξένους επενδυτές και το κυριότερο να «κλείσει» κάποια κεφάλαια για ένα κρατικό οµόλογο.
Στο 20ο Invest In Greece της Capital Link έχει…εκστρατεύσει σύσσωµη η ελληνική οµάδα.
Στο συνέδριο συµµετέχουν ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο γενικός γραµµατέας
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός
γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών
και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος, και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα, όπως και πέρυσι, θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας…
Εάν πεισθούν οι ξένοι και εάν βάλουν το χέρι στην…τσέπη ο σχεδιασµός της ΔΕΗ µπορεί να βγει, στο
πρώτο τρίµηνο του 2019.

Εγγραφείτε δωρεάν στο newsletter του banks.com.gr
Το Email σας
Δέχοµαι να αποθηκευθεί το e-mail µου στο σύστηµα αποστολής newsletter.
Το e-mail σας δε θα δοθεί ποτέ σε τρίτους. Μπορείτε να απεγγραφείτε όποτε
επιθυµείτε.
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Βράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου µε το 2018 Capital Link Hellenic Leadership
Award
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της MYTILINEOS Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί σήµερα Δευτέρα στη Νέα Υόρκη στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και
τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Επαφές Τσακαλώτου µε επενδυτές στη Νέα Υόρκη Προτεινόµενο
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, στο πλαίσιο του 20ού Ετήσιου
Συνεδρίου Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.

Σήµερα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15
τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Πρωινό ξύπνηµα
Eίναι Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου 2018, ο ήλιος ανέτειλε στις 7:28 και θα δύσει στις 17:04. Αυτή είναι η 344η
ηµέρα του χρόνου και αποµένουν 15 ηµέρες µέχρι τα Χριστούγεννα.

Καιρός
Καταιγίδες αναµένονται στα δυτικά και θα χιονίσει στα ορεινά ης κεντρικής και βόρεια χώρας.
Πιθανότητα για βροχή και για χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και τον Κιθαιρώνα υπάρχει για το απόγευµα
σήµερα για την Αττική, όπου η θερµοκρασία θα φτάσει στους 17 βαθµούς. Τοπικές βροχές το πρωί
αναµένονται στη Θεσσαλονίκη όπου η θερµοκασία θα φτάσει τους 11 βαθµούς. Στους 18 βαθµούς η
θερµοκρασία στα νησιά του Αιγαίου την Κρήτη και την κεντρική και δυτική Ελλάδα, στους 11 βαθµούς σε
Μακεδονία και Θράκη.

Τι γράφουν οι εφηµερίδες
Οι εφηµερίδες αφιερώνουν τα πρωτοσέλιδά τους σήµερα στη στάση του Ποταµιού για την επικύρωση της
Συµφωνίας των Πρεσπών, τα αναδροµικά των συνταξιούχων και τα σχέδια της κυβέρνησης για την
αύξηση του βασικού µισθού.

Τι περιµένουµε σήµερα
Ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται στο Μαρόκο όπου θα συµµετάσχει στη Διακυβερνητική
Διάσκεψη για την υιοθέτηση του Παγκόσµιου Συµφώνου για Μετανάστευση στο Μαρακές.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος βρίσκεται στις ΗΠΑ για τις εργασίες του συνεδρίου Invest
in Greece της Capital Link.
Στη Γαλλία ο πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν θα απευθύνει διάγγελµα στον λαό στις 8:00 µ.µ τοπική ώρα.

Διεθνείς αγορές
Με µεγάλες απώλειες έκλεισε την Παρασκευή η συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης όπου ο
Dow Jones υποχώρησε κατά 2,24% στις 24.388 µονάδες και ο Nasdaq κατά 3,30% στις 6613 µονάδες. Οι
πτωτικές τάσεις επικρατούν και στις ασιατικές αγορές όπου ο Nikkei υποχωρεί κατά 2,04% στις 21.236
µονάδες.

Σαν σήµερα
1893: Η Ελλάδα κηρύσσει πτώχευση
1905: Απονέµεται το βραβείο Νόµπελ Ιατρικής στον Γερµανό γιατρό Ρόµπερτ Κοχ για την ανακάλυψη
του βάκιλου που προκαλεί τη φυµατίωση
1963: Απονέµεται το βραβείο Νόµπελ Λογοτεχνίας στον Γιώργο Σεφέρη

https://www.trelokouneli.gr/
Publication date: 10/12/2018 08:55
Alexa ranking (Greece): 1276
https://www.trelokouneli.gr/sthn-mekka-ths-pagkosmias-oikonomias-kai-tou-kapita...

Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού η Αθήνα
ψάχνει έξοδο τις αγορές
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν
κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094545114-0»); });
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Τσακαλώτος-Χουλιαράκης στα «µαχαίρια» για το αφορολόγητο το 2020
Sorry. No data so far.
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ΤΆΣΟΣ ΔΑΣΌΠΟΥΛΟΣ
Ενώ κλείνει το µάτι και για νέες παροχές (όπως την ακύρωση της µείωσης του αφορολογήτου), το
οικονοµικό επιτελείο, χωρίς σαφές σχέδιο για τις τράπεζες και χωρίς διάθεση για άµεση έξοδο στις
αγορές, θα βρεθεί ξανά σήµερα στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε θέµα τις επενδύσεις στην
Ελλάδα.
Ο ίδιος ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του µεταθέτει την επόµενη
απόπειρα δανεισµού από τις αγορές για το αόριστο µέλλον. Σε σχετική ερώτηση ο υπουργός θυµίζει τη
µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια και επικαλείται και πάλι το µαξιλάρι των 24 δισ. ευρώ που
εξασφάλισε η Ελλάδα µετά το τέλος του τρίτου Μνηµονίου. Επί της ουσίας -δηλαδή του χρόνου επανόδου
στις αγορές- παραπέµπει στο πρόγραµµα δανεισµού που θα ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ, µέχρι το τέλος του
χρόνου.
Πάντως, πριν από λίγες µέρες σε οµιλία του στη Θεσσαλονίκη ο κ. Τσακαλώτος είχε δώσει ενδεικτικά ως
χρόνο για δανεισµό από τις αγορές τους επόµενους τρεις – τέσσερις µήνες, δηλαδή στις αρχές της
ερχόµενης άνοιξης.

Μεγάλη οµάδα
Με αυτά τα δεδοµένα η παρουσία του οικονοµικού επιτελείου στη Νέα Υόρκη θα είναι θεσµική,
πολυπληθής αλλά χωρίς ουσία. Το παρών θα δώσει και ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής του Γιώργος Χουλιαράκης ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, αλλά και ο γενικός
διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας.
Συνεπώς οι επαφές που θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών µε εκπροσώπους επενδυτικών οίκων δεν θα
διαφέρει και πολύ από τις προηγούµενες που έχει κάνει και στο Λονδίνο και -πιο πρόσφατα- σε Σιγκαπούρη
και Χονγκ Κονγκ.
Ισως αυτή φορά οι θεσµικοί επενδυτές θα είναι πιο πιεστικοί στο να µάθουν ποιο είναι το σχέδιο της
κυβέρνησης για τις τράπεζες.
Τούτο διότι υπάρχει ένα που έχει διαρρεύσει το οικονοµικό επιτελείο για µαζική µεταφορά κόκκινων
δανείων σε όχηµα ειδικού σκοπού µε άµεσες εγγυήσεις του Δηµοσίου για τις ζηµιές στο κεφάλαιο των
χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, ένα δεύτερο που έχει εκπονήσει η ΤτΕ όπου η εγγύηση του Δηµοσίου
έγκειται στον αναβαλλόµενο φόρο για τις τράπεζες και ένα τρίτο που αφορά τη δηµιουργία µιας Bad Βank.
Αν και το πρόβληµα των τραπεζών σε ό,τι αφορά στην άντληση κεφαλαίων δεν είναι άµεσο, οι αγορές
έχουν δείξει ότι δεν αισθάνονται άνετα χωρίς κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο για την κάλυψη ενός τέτοιου
ενδεχοµένου.

Διαφωνία
Πάντως ο υπουργός Οικονοµικών, αν και δεν το δηλώνει ευθέως, τάσσεται υπέρ και της ακύρωσης της
µείωσης του αφορολογήτου το 2020, παρά το γεγονός ότι ο αναπληρωτής του Γιώργος Χουλιαράκης έχει
χαρακτηρίσει το υψηλό αφορολόγητο που ισχύει σήµερα σε µισθωτούς, συνταξιούχους και κατ’ επάγγελµα
αγρότες ως «στρέβλωση».
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΛΛΑΔΑ
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Διαβάστε ολόκληρο το ρεπορτάζ στην έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
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Αναζητούνται επενδυτές στη Νέα Υόρκη
Να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών και των τεχνοκρατών των δανειστών για το κλίμα
προεκλογικής παροχολογίας και για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων
και να πείσει τους εκπροσώπους της διεθνούς οικονομικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα μας, αγοράζοντας
νέα κρατικά ομόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηματικές κινήσεις, θα προσπαθήσει σήμερα ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουμ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγματοποιηθεί στο Metropolitan Club, με θέμα: «Η Ελλάδα μετά τα
Μνημόνια». Στο βήμα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσμών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθμα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη μέσω Διαδικτύου, ομιλίες της υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις με
τη συμμετοχή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δημήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονομικών περιλαμβάνει, πέραν της ομιλίας στο επίσημο γεύμα
του συνεδρίου, επαφές με εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του
Φόρουµ. Πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σχεδιάζει προσεκτικά τα βήματα που θα
οδηγήσουν το 2019 στην πρώτη µεταµνηµονιακή έξοδο της χώρας στις αγορές.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισμός του 2019 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου κατά 11,9%,
έναντι µόλις 0,8% φέτος.
Όπως προκύπτει από τις θεματικές ενότητες του Φόρουμ, οι τομείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων.
Οι ανησυχίες αναλυτών και επενδυτών
Το μεγάλο πρόβλημα είναι πως η ευρωπαϊκή και διεθνής συγκυρία (ιταλική κρίση, Brexit κ.λπ.) δεν είναι
ευνοϊκή για τη χώρα μας και πως το «ελληνικό success story», που προσπαθούν να «πουλήσουν» τόσο η
κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαίοι, αμφισβητείται έντονα από τους αναλυτές και, βεβαίως, από τη σκληρή
πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρθρογράφος του
πρακτορείου Reuters σχολίασε χθες στη στήλη BreakingViews ότι «ο Τσίπρας μπορεί να δει ότι οι επενδυτές
είναι λιγότερο ανεκτικοί ακόμα και από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται προδομένοι» και
πως ο Έλληνας πρωθυπουργός διάλεξε λάθος στιγμή για να υιοθετήσει «τον ρόλο του Άι Βασίλη, ενόψει
Χριστουγέννων».
Όπως ανέφερε το «ΘΕΜΑ» την περασμένη Κυριακή, τα μηνύματα που έχει εισπράξει μέχρι στιγμής ο
ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
1. Θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και για τα δημοσιονομικά μεγέθη του
προϋπολογισµού του 2019;
2. Θα συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις;
3. Θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες δραστικά το πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων;
4. Θα μπορέσει να αναστραφεί η τάση δραματικής μείωσης του πληθυσμού τις επόμενες δεκαετίες; Όσο
μειώνεται ο πληθυσμός (και ιδίως ο οικονομικά ενεργός), τόσο αυξάνεται το βάρος του κατά κεφαλήν
χρέους.
Τις παραπάνω ανησυχίες θα εισπράξει σήμερα από πρώτο χέρι και ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος πριν από 12
μέρες δήλωνε: «Λένε ότι δεν θα βγούμε στις αγορές. Ας έρθουν σε 2-3-4 μήνες να μου το πουν ξανά αυτό».
Απομένει να φανεί εάν θα έχει την ίδια άποψη και μετά τις συναντήσεις του με την αφρόκρεμα της
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διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.
Μολονότι η Ελλάδα μπορεί άνετα να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες της επόμενης χρονιάς (11,74 δισ.
ευρώ) καταφεύγοντας στο «μαξιλάρι» διαθεσίμων, που σήμερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, η
παρατεταμένη απουσία από τις αγορές θα θεωρηθεί αδυναμία και θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση του
κόστους δανεισμού. Γι’ αυτό, στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή
5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) μέσα στο πρώτο τρίμηνο-τετράμηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη
μια έκδοση, ώστε να αντληθούν συνολικά τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ. Εάν οι διεθνείς συνθήκες
βελτιωθούν, ο πήχης θα ανεβεί στα 7 δισ. ευρώ. Το ιδανικό, βεβαίως, θα ήταν να μπορέσει να επιστρέψει
το Ελληνικό Δημόσιο στις αγορές με 10ετές ομόλογο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο με τα
σημερινά δεδομένα. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε χθες το «ΘΕΜΑ», στόχος είναι η σταδιακή πρόωρη
αποπληρωμή 5 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) την τριετία 2019-2021. Το πρώτο βήμα
προβλέπεται να γίνει στις αρχές της προσεχούς χρονιάς με 2 δισ. ευρώ που κανονικά λήγουν στη διάρκεια
του έτους και θα ακολουθήσει η πρόωρη εξόφληση άλλων 3 δισ. ευρώ, που ωριµάζουν τη διετία 2020-2021.
Τα πάνελ και τα βραβεία του Capital Link
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραμούζης, οι διευθύνοντες σύμβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Αρτέμης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody's, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεμηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award» θα απονεμηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σημειώνει ακόμα: «Υπό την ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε
σε έναν διαφοροποιημένο όμιλο επιχειρήσεων, που είναι μία από τις λίγες μεγάλες ελληνικές πολυεθνικές,
έχει πραγματοποιήσει μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο
κεφάλαιό του μεγάλους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία».
Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ημέρα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που μετείχαν στο φόρουμ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
Μάριος Ροζάκος Πρώτο Θεµα
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Νέα επιχείρηση πειθούς των επενδυτών στις ΗΠΑ από τον Τσακαλώτο
Νέα παρουσία θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη «µήτρα» των αγορών τη Νέα
Υόρκη τις επόµενες µε αφορµή το ετήσιο συνέδριο Capital Link. Λίγους µήνες µετά το γύρο που έκανε σε
ΗΠΑ και Ασία (για τη φθινοπωρινή Σύνοδο του ΔΝΤ) ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα έχε νέες επαφές µε
επενδυτές εν όψει της προσπάθειας εξόδου στις αγορές, αλλά και διακρίβωσης του σχετικού κλίµατος.
Άλλωστε η επιλογή της χρονικής εξόδου για δανεισµό είναι µια δύσκολή υπόθεση.
«Όπως ξέρετε υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια τη συγκεκριµένη περίοδο. Ο λόγος που έχουµε
χτίσει το µαξιλάρι είναι για να µπορούµε να επιλέξουµε τη χρονική στιγµή της εξόδου και να µπορούµε να
ξεπεράσουµε την µεταβλητότητα στις διεθνείς αγορές» τόνισε σχετικά στην Καθηµερινή της Κυριακής ο
υπουργός Οικονοµικών και συµπλήρωσε: «Ακριβώς επειδή επιστρέφουµε στην κανονικότητα ο ΟΔΔΗΧ,
µέχρι το τέλος του χρόνου, θα παρουσιάσει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες
για το 2019 και ένα πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε
στις αγορές. Έχουµε απόλυτη εµπιστοσύνη στα εξειδικευµένα στελέχη του ΟΔΔΗΧ. Με την ευκαιρία θέλω
να δώσω συγχαρητήρια στον Αν. Γενικό Διευθυντή του οργανισµού κ. Δ. Τσάκωνα για την βράβευσή του
ως Sovereign Risk Manager of the Year από το Risk.net».
Σηµειώνεται ότι χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ. ευρώ) είναι πλήρως καλυµµένες
από το «µαξιλάρι» διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ. Ωστόσο σε εύθετο χρόνο θα πρέπει
να καταγραφεί νέα σηµείο στην λεγόµενη καµπύλη χρέους, µε έκδοση οµολόγων, καθώς ήδη η
παρατεταµένη απουσία από τις αγορές εγείρει ανησυχίες. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στόχος του ΟΔΔΗΧ
είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή 5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) µέσα στο πρώτο
τρίµηνο-τετράµηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη µια έκδοση. Το ποσό που συνολικά σχεδιάζεται να
αντληθεί κινείται σε ένα εύρος από 4-5 δισ. ευρώ έως 7 δισ. ευρώ, ανάλογα µε τη διεθνή συγκυρία. Βέβαια
η καµπύλη χρέους διαµορφώνεται µε 10τή έκδοση που ωστόσο λόγω «ρίσκου χώρας» ακόµη και διεθνούς
συγκυρίας φαντάζει δύσκολη.
Στο πλαίσιο αυτό οι επαφές του κ. Τσακαλώτου θα έχουν το χαρακτήρα ενηµέρωσης αλλά και
διακρίβωσης προθέσεων για τοποθετήσεις στις µελλοντικές εκδόσεις του ΟΔΔΗΧ. Σηµειώνεται ότι το
θέµα ου στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο
Metropolitan Club είναι «Η Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια». Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα
βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την
Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών
παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.

Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Πέρα από τις εκδόσεις ελληνικού χρέους στόχος της ελληνικής παρουσίας στις ΗΠΑ είναι η τόνωση του
επενδυτικού κλίµατος. Άλλωστε η ανάγκη για «επενδυτικό σοκ» είναι αδήριτη και την έχουν επισηµάνει
τόσο οι παραγωγικοί φορείς όσο και η κυβέρνηση που στον κρατικό προϋπολογισµό του 2019 έχει βάλει
πρόβλεψη για αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 11,9%, έναντι µόλις 0,8%
φέτος.
Το προφιλ του συνεδρίου Capital Link

Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody’s, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link

https://www.aftodioikisi.gr/
Publication date: 10/12/2018 08:47
Alexa ranking (Greece): 220
https://www.aftodioikisi.gr/diethni/nea-epicheirisi-peithoys-ton-ependyton-stis-ipa-...

Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε
σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές,
έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο
κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία».
Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
Γιώργος Αλεξάκης
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ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «INVEST IN GREECE»
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών
επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στη Νέα Υόρκη βρίσκεται ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου
2018), στο Metropolitan Club.
Συγκεκριµένα, σήµερα, Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου
(13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί
συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Το µεγάλο στοίχηµα του 2019 ακούει στο όνοµα «έξοδος στις αγορές» – Ψάχνει
επενδυτές στην Ν. Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Και περισσότερο από όλους το γνωρίζει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ωστόσο οι
αγορές δείχνουν δύσπιστες απέναντι στην Ελλάδα και το δείχνουν οι αποδόσεις των οµολόγων. Έχουν
περάσει κάτι λιγότερο από τρεις µήνες από την έξοδο από τα µνηµόνια, ωστόσο το 10ετές συνεχίζει να
διαπραγµατεύεται πάνω από το 4%. Η κίνηση µάλιστα τις τελευταίες εβδοµάδες είναι µεταξύ 4,5% και
4,2%.
Στο υπουργείο Οικονοµικών και στον ΟΔΔΗΧ ότι σε αυτά τα επίπεδα, απαγορεύεται ακόµη και η σκέψη για
έξοδο στις αγορές και για τον λόγο αυτό όλοι οι επιτελείς του οικονοµικού επιτελεί ρίχνουν όλο το βάρος
στο να προσελκύσουν επενδυτές. Να πείσουν ότι η χώρα διαθέτει πρόγραµµα και σχέδιο για οριστική
έξοδο από την κρίση και επιστροφής σε µία βιώσιµη ανάπτυξη.
Μέσα στο επόµενο έτος υπάρχουν σηµαντικές υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες µπορούν µεν να
καλυφθούν σε διαφόρους τρόπου, ωστόσο όλοι θα προτιµούσαν ένα σηµαντικό µέρος αυτών να
καλυφθούν από την έκδοση νέων οµολόγων, είτε 3ετών, είτε 5ετών. Το κατά πόσο αυτό θα συµβεί, είναι
ένα ζητούµενο και θα φανεί µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, αφού το υπουργείο θα προσπαθήσει να βρει
ένα παράθυρο ευκαιρίας και να εκδόσεις οµόλογα µέσα στον Ιανουάριο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία υπάρχουν λήξεις ύψους 19,2 δισ.. Από αυτά τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα
γραµµάτια, τα οποία αναµένεται να αναχρηµατοδοτηθούν, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Οµόλογα και δάνεια
προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ. ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει
σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα
καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δις. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
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διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
www.zougla.gr
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Βράβευση του Ε.Μυτιληναίου στο συνέδριο του Capital Link
Βραβείο στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, Ευάγγελο
Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», θα απονεµηθεί στο πλαίσιο του 20ου
συνεδρίου της Capital Link.
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση για το βραβείο που θα απονεµηθεί στον κ.Μυτιληναίο «υπό την
ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία
από τις λίγες µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές, έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές,
συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία».
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“Επιχείρηση πειθούς” Τσακαλώτου σε επενδυτές στην Νέα Υόρκη
Να καθησυχάσει αγορές και επενδυτές θα προσπαθήσει ο υπουργός Οικονοµικών, ενώ θα παρουσιάσει και
την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης.
Να καθησυχάσει αγορές και επενδυτές θα προσπαθήσει ο υπουργός Οικονοµικών, ενώ θα παρουσιάσει και
την οικονοµική πολιτική της κυβέρνησης.
Να ξεδιπλώσει τις πολιτικές της Κυβέρνησης για την οικονοµία και να καθησυχάσει αγορές και
επενδυτές θα προσπαθήσει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, αγοράζοντας νέα κρατικά
οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece»
του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια». Στο
βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του
Φόρουµ. Πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
Το µεγάλο πρόβληµα είναι πως η ευρωπαϊκή και διεθνής συγκυρία (ιταλική κρίση, Brexit κ.λπ.) δεν είναι
ευνοϊκή για τη χώρα µας και πως το «ελληνικό success story», που προσπαθούν να «πουλήσουν» τόσο η
κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαίοι, αµφισβητείται έντονα από τους αναλυτές και, βεβαίως, από τη σκληρή
πραγµατικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρθρογράφος του
πρακτορείου Reuters σχολίασε χθες στη στήλη BreakingViews ότι «ο Τσίπρας µπορεί να δει ότι οι επενδυτές
είναι λιγότερο ανεκτικοί ακόµα και από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται προδοµένοι» και
πως ο Έλληνας πρωθυπουργός διάλεξε λάθος στιγµή για να υιοθετήσει «τον ρόλο του Άι Βασίλη, ενόψει
Χριστουγέννων».
Μολονότι η Ελλάδα µπορεί άνετα να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ.
ευρώ) καταφεύγοντας στο «µαξιλάρι» διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, η
παρατεταµένη απουσία από τις αγορές θα θεωρηθεί αδυναµία και θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση του
κόστους δανεισµού. Γι’ αυτό, στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή
5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) µέσα στο πρώτο τρίµηνο-τετράµηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη
µια έκδοση, ώστε να αντληθούν συνολικά τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ. Εάν οι διεθνείς συνθήκες
βελτιωθούν, ο πήχης θα ανεβεί στα 7 δισ. ευρώ. Το ιδανικό, βεβαίως, θα ήταν να µπορέσει να επιστρέψει
το Ελληνικό Δηµόσιο στις αγορές µε 10ετές οµόλογο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο µε τα
σηµερινά δεδοµένα.

Οι συµµετοχές & τα βραβεία του Capital Link
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody's, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε
σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές,
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έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο
κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία».
Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
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Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link Invest in Greece Forum

Βράβευση Μυτιληναίου στο 20ο Capital Link
Invest in Greece Forum
Επιχειρήσεις

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί τη Δευτέρα στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum), που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη.ΜυτιληναίοςΝέα ΥόρκηCapital Link Invest in Greece Forum
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Το στοίχηµα που περνά από τη Νέα Υόρκη
Το επόµενο µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης και της Ελλάδος είναι η έξοδος στις αγορές και µια πρώτη
εικόνα για το χρόνο που θα επιχειρηθεί, θα δοθεί από το οικονοµικό επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και
αύριο στη Νέα Υόρκη, όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο «Invest in Greece» της «Capital Link».
Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών
στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την
Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, µε µήνυµα µέσω διαδικτύου και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και
ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ.
Όπως σηµειώνει το newsit.gr το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την
Ελλάδα, όχι µόνο γιατί η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της
οικονοµίας, που το 2019 στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος, αλλά εξαιτίας του µεγάλου
στοιχήµατος που έχει µπροστά της και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών.

Σχολιάστε ...
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Βράβευση Ευ. Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην οικονοµία
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
σήµερα Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Έλενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος: Οι επαφές µε επενδυτές και η έξοδος στις
αγορές
Επαφές µε εκπροσώπους σηµαντικών ξένων funds, µεγάλων εταιρειών από την Αµερική αλλά και την
Ευρώπη, θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και τα υπόλοιπα κορυφαία στελέχη του
ΥΠΟΙΚ, στη Νέα Υόρκη. Στόχος του οικονοµικού επιτελείου, κατά την παρουσία του στο 20ο συνέδριο
""Invest in Greece" της "Capital Link" , είναι να "προµοτάρει" την ελληνική οικονοµία-ενόψει των πλάνων του
ΥΠΟΙΚ για έξοδο στις αγορές το 2019- και να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
που ανοίγονται στη µεταµνηµονιακή Ελλάδα. Το οικονοµικό επιτελείο θα επιχειρήσει να βολιδοσκοπήσει τις
προθέσεις της διεθνής οικονοµικής ελίτ αναφορικά µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα
"προσπαθήσει" να "πιάσει" κλίµα αναφορικά µε την ειλληµένη-κατά όπως φαίνεται απόφασή του να βγάλει
τη χώρα και πάλι στις αγορές, µέσω της έκδοσης κρατικών µολόγων. Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, θα είναι εκ
των κεντρικών οµιλητών του συνεδρίου και το...
SofokleousIn.gr ·
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Eurobank: Ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος;
Από
The Wise Man
Πολλά γράφονται και ακόμη περισσότερα λέγονται από εδώ κι από εκεί για το ποιος θα είναι ο νέος
πρόεδρος της Eurobank. Τι θα είναι ο Ζαννιάς, τι ο Προβόπουλος, τι ο Χαρδούβελης… Η στήλη
πληροφορείται ότι αναζητείται υποψήφιος πρόεδρος, ο οποίος θα τηρεί ένα σημαντικό κριτήριο: Δεν θα
έχει βάλει την υπογραφή του σε καμία υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης ή αναμένεται να
τον πάρει… «Ψύλλους στα άχυρα», που λέει και ο λαός καθώς είναι δύσκολο να βρεις τραπεζικό στέλεχος
που δεν έχει βάλει όλα αυτά τα χρόνια την υπογραφή του σε κάποιο δάνειο… Παρόλα αυτά στην Eurobank
ψάχνουν να τον βρουν… Ωστόσο, δεν βιάζονται καθώς υπάρχει χρόνος μέχρι τον Μάιο του 2019 που και
τυπικά λήγει η θητεία του Νίκου Καραμούζη. Και εδώ σας έχω ένα νέο: Ο Νίκος θα παραμείνει ως
σύµβουλος διοίκησης µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2019!
Μένοντας στην οικογένεια Καραμούζη πληροφορούμε ότι το νεότερο μέλος αυτής και γενικής διευθυντής
της Εθνικής Τράπεζας, Βασίλης Καραµούζης, υιός του Νίκου έγινε μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης. Δεν
είναι αστεία υπόθεση… Άσε που θα ρίξει τον μέσο όρο ηλικίας καθώς ο Βασίλης είναι νεώτατος! Για να
δώσουμε και λίγο χρώμα αξίζει να σημειώσουμε ότι η Αθηναϊκή Λέσχη ιδρύθηκε το 1875 από επιφανείς
Έλληνες της εποχής σπουδαγμένους στο εξωτερικό και η ιδέα τότε ήταν να λειτουργεί κατά τα πρότυπα
των αγγλικών λεσχών. Μέλος προσπάθησε να γίνει και ο καθηγητής Διονύσης Χιόνης αλλά πηγές που
συνομίλησε η στήλη εξήγησαν οτι, τα μέλη της Λέσχης αντέδρασαν καθώς παλαιότερα υποστήριζε την
επιστροφή της Ελλάδας στην δραχµή.
Πριν τρία χρόνια οι τραπεζίτες αποφάσισαν να δημιουργήσουν στους κόλπους της Ελληνικής Ένωσης
Τραπεζών, το NPL Forum. Σε αυτό συμμετέχουν τα υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών, Εθνικής,
Πειραιώς, Eurobank και Alpha Bank, τα οποία τρέχουν τη διαχείριση των κόκκινων δανείων σε κάθε
τράπεζα. Στόχος τους ήταν να συνεννοηθούν για τα κοινά δάνεια που είχαν δώσει κυρίως προς τους
επιχειρηματίες… Σας μεταφέρουμε μετά βεβαιότητας ότι το φόρουμ έχει πεθάνει… Κι αυτό διότι δεν
μπορούν να συνεννοηθούν… Δεν συμφωνούν σε τίποτα και πλέον δεν έχει νόημα ούτε καν η συνεδρίαση
του…
Ο Ευκλείδης που είναι τόσο αισιόδοξος και µας συστήνει υποµονή για το αφορολόγητο βρίσκεται, όπως και
πολλοί ακόμη κυβερνητικοί και μη, από σήμερα στην Νέα Υόρκη. Θα κληθεί να απαντήσει στους επενδυτές
στο συνέδριο του Capital Link το πότε επιτέλους θα βγει το δημόσιο στις αγορές… Διότι η απάντηση ότι ο
ΟΔΔΗΧ θα ανακοινώσει, προφανώς και ο Ευκλείδης, το πλάνο εξόδου στις αγορές για το 2019 δεν λέει
τίποτα και σε κανέναν επενδυτή… Αυτά είναι για εσωτερική κατανάλωση και για όσους τα ψωνίζουν…
Στην κυβέρνηση και δη στο Μέγαρο Μαξίμου προστατεύουν με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου, τον
Λαυρέντη Λαυρεντιάδη. Μαθαίνω ότι ο «ταλαιπωρημένος» από τα χτυπήματα της ζωής επιχειρηματίας
χώνει (ξεπλένει όπως λένε οι κακές γλώσσες) τρέλα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ και πέριξ… Αν αληθεύει εξηγεί και
πολλά…
Μαθαίνω ότι ο υπέρ-υπουργός και μέγας προπαγανδιστής Νίκος Παππάς εμπαίζει τους εκδότες για μια
σειρά από θέματα: Από το barcode που θα έβαζε στις εφημερίδες μέχρι την στήριξη του εντύπου Τύπου με
διάφορες δράσεις και κονδύλια… Και αυτή του η αντιμετώπιση προκαλεί εκνευρισμό σε κάποιους… Πόσω
µάλλον ενόψει εκλογών!
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος: Οι επαφές µε επενδυτές και η έξοδος στις
αγορές
Επαφές µε εκπροσώπους σηµαντικών ξένων funds, µεγάλων εταιρειών από την Αµερική αλλά και την
Ευρώπη, θα έχει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και τα υπόλοιπα κορυφαία
στελέχη του ΥΠΟΙΚ, στη Νέα Υόρκη.
Στόχος του οικονοµικού επιτελείου, κατά την παρουσία του στο 20ο συνέδριο ««Invest in Greece» της
«Capital Link» , είναι να «προµοτάρει» την ελληνική οικονοµία-ενόψει των πλάνων του ΥΠΟΙΚ για έξοδο
στις αγορές το 2019- και να πείσει τους επενδυτές για τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται
στη µεταµνηµονιακή Ελλάδα.
Το οικονοµικό επιτελείο θα επιχειρήσει να βολιδοσκοπήσει τις προθέσεις της διεθνής οικονοµικής ελίτ
αναφορικά µε τις επενδύσεις στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα θα «προσπαθήσει» να «πιάσει» κλίµα
αναφορικά µε την ειλληµένη-κατά όπως φαίνεται απόφασή του να βγάλει τη χώρα και πάλι στις αγορές,
µέσω της έκδοσης κρατικών µολόγων.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, θα είναι εκ των κεντρικών οµιλητών του συνεδρίου και το πρόγραµµά του
περιλαµβάνει συνοµιλίες και επαφές µε εκπροσώπους κορυφαίων ξένων funds. Στο επίκεντρο θα βρεθεί η
προοπτική της ελληνικής οικονοµίας, την οποία ο υπουργός Οικονοµικών θα επιχειρήσει να «διανθίσει» µε
τα κατάλληλα επιχειρήµατα, που θα πείσουν τους συνοµιλητές να συνδράµουν στη µελλοντική προσπάθεια
εξόδου της Ελλάδας στις αγορές και να εκδηλώσουν επενδυτικό ενδιαφέρον για τη χώρα.
Σ’ ό,τι αφορά στις επενδύσεις, το οικονοµικό επιτελείο θα επικεντρωθεί κυρίως στους τοµείς των
τραπεζών, του τουρισµού, της ενέργειας, των υποδοµών και των ακινήτων.
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Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού η Αθήνα
ψάχνει έξοδο τις αγορές
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν
κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094545114-0»); });
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Παράθυρο για έξοδο στις αγορές ψάχνει ο ΟΔΔΗΧ
Οι κίνδυνοι του 2019, η χρήση του cash buffer και οι υποχρεώσεις που πρέπει να καλυφθούν την επόµενη
χρονιά. Ποιος είναι ο προγραµµατισµός για τις εξόδους στις αγορές και πόσα κεφάλαια αναζητούνται. Στη
Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Παράθυρο ευκαιρίας για έξοδο στις αγορές θα αναζητήσει εντός του πρώτου τριµήνου του 2019, ο
Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους. Παρά τις προσδοκίες για συγκεκριµένες ανακοινώσεις όσον
αφορά το πρόγραµµα εκδόσεων του εποµένου έτους, εντός του Δεκέµβρη, οι πληροφορίες υποδεικνύουν
µάλλον γενικόλογες αναφορές. Σύµφωνα µε πληροφορίες ο ΟΔΔΗΧ έχει δεχθεί εισηγήσεις από τους primary
dealers να µην προχωρήσει σε δεσµευτικές αναφορές επικείµενων εκδόσεων, σταθµίζοντας την υψηλή
µεταβλητότητα στις αγορές και τους πολλούς «άγνωστους χ» του εποµένου έτους. «Μπλεκόµαστε σε ένα
σύστηµα επανατοποθέτησης του πιστωτικού κινδύνου µετά το τέλος του QE» αναφέρει στέλεχος
επενδυτικής τράπεζας, ο οποίος συγκαταλέγει στους παράγοντες αβεβαιότητας των πρώτων µηνών του
2019, την έκβαση της διένεξης Ρώµης-Βρυξελλών αναφορικά µε τον προϋπολογισµό, το Brexit, τις
επικείµενες ευρωεκλογές, αλλά και τα µηνύµατα από το εγχώριο πολιτικό σκηνικό όπου τα κόµµατα
εξουσίας εστιάζουν κυρίως στο µέτωπο των παροχών αφήνοντας σε δεύτερο πλάνο τις αναγκαίες
µεταρρυθµίσεις. Οι καθυστερήσεις οι οποίες καταγράφηκαν από την έκθεση της Κοµισιόν στο µέτωπο των
µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων επίσης επιδρούν αρνητικά, σύµφωνα µε πηγές της αγοράς, οι οποίες, όµως,
επισηµαίνουν πως οι επιδράσεις µπορούν να αντιστραφούν στο βαθµό που η δεύτερη έκθεση της Κοµισιόν
στα τέλη Φεβρουαρίου οδηγήσει σε απόφαση αποδέσµευσης των κερδών από ANFA’s και SMP’s (πάνω από
700 εκατ. ευρώ) στην Αθήνα. Καταλύτη για το ύψος των αποδόσεων των ελληνικών οµολόγων εκτιµάται
πως θα αποτελέσει και το στοίχηµα της γρήγορης µείωσης των κόκκινων τραπεζικών δανείων. Το 2019,
σύµφωνα µε στοιχεία του κρατικού προϋπολογισµού το ελληνικό δηµόσιο καλείται κατ’ αρχήν να
αναχρηµατοδοτήσει λήξεις εντόκων γραµµατίων ύψους 7,444 δισ. ευρώ. Επιπρόσθετα λήγουν υποχρεώσεις
ύψους 11,739 δισ. ευρώ. Από αυτές, 1,983 δισ. ευρώ αφορούν σε δάνεια του ΔΝΤ, 324 εκατ. ευρώ δάνεια
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 472,2 εκατ. ευρώ δάνεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, 181,3
εκατ. ευρώ λοιπά δάνεια ενώ 8,778,3 δισ. ευρώ είναι οµόλογα. Με αυτά τα δεδοµένα αρµόδιες πηγές,
σταθµίζοντας το γεγονός ότι το ελληνικό δηµόσιο έχει ακέραιο το µαξιλάρι διαθεσίµων των 24 δισ. ευρώ
(φτάνει τα 34 δισ. ευρώ αν προστεθούν και τα repos), εκτιµούν ότι οι εκδόσεις του δηµοσίου θα µπορούσαν
να κινηθούν σε ένα εύρος από 0 έως και 9 δισ. ευρώ, υπό την παράλληλη προϋπόθεση ότι θα εισρεύσουν
περίπου 1,8 δισ. ευρώ από κέρδη ελληνικών οµολόγων (SMP’s- ANFA’s). Μέσω του κρατικού
προϋπολογισµού, το οικονοµικό επιτελείο έχει προαναγγείλει τη «µερική χρήση» του cash buffer το 2019,
εξέλιξη την οποία εκπρόσωποι οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης θεωρούν «φυσιολογική» αρκεί να µην
είναι επαναλαµβανόµενη. Η επαναλαµβανόµενη προσφυγή στο buffer εκτιµάται πως θα έστελνε µηνύµατα
αδυναµίας. Σήµερα στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος αναµένεται να
αναφερθεί στο θέµα, στο πλαίσιο του συνεδρίου Invest in Greece το οποίο διοργανώνεται από την Capital
Link στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Σύµφωνα µε το πρόγραµµα, στη διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία
και αµέσως µετά θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του
συνεδρίου. «Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών».

https://1news.gr/
Publication date: 10/12/2018 07:55
Alexa ranking (Greece): 15298
https://1news.gr/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%bc%ce%ad%ce%ba%ce%ba...

Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού η Αθήνα
ψάχνει έξοδο τις αγορές
Κοινοποίηση
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν
κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Στη Νέα Υόρκη προς άγραν επενδυτών ο Τσακαλώτος
του Μάριου Ροζάκου
Να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών και των τεχνοκρατών των δανειστών για το κλίµα
προεκλογικής παροχολογίας και για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων
και να πείσει τους εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, αγοράζοντας
νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις, θα προσπαθήσει σήµερα ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece»
του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια». Στο
βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του
Φόρουµ. Πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σχεδιάζει προσεκτικά τα βήµατα που θα
οδηγήσουν το 2019 στην πρώτη µεταµνηµονιακή έξοδο της χώρας στις αγορές.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2019 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 11,9%,
έναντι µόλις 0,8% φέτος.
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του Φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων.
Οι ανησυχίες αναλυτών και επενδυτών
Το µεγάλο πρόβληµα είναι πως η ευρωπαϊκή και διεθνής συγκυρία (ιταλική κρίση, Brexit κ.λπ.) δεν είναι
ευνοϊκή για τη χώρα µας και πως το «ελληνικό success story», που προσπαθούν να «πουλήσουν» τόσο η
κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαίοι, αµφισβητείται έντονα από τους αναλυτές και, βεβαίως, από τη σκληρή
πραγµατικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρθρογράφος του
πρακτορείου Reutersσχολίασε χθες στη στήλη BreakingViews ότι «ο Τσίπρας µπορεί να δει ότι οι επενδυτές
είναι λιγότερο ανεκτικοί ακόµα και από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται προδοµένοι» και
πως ο Έλληνας πρωθυπουργός διάλεξε λάθος στιγµή για να υιοθετήσει «τον ρόλο του Άι Βασίλη, ενόψει
Χριστουγέννων».
Όπως ανέφερε το «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» την περασµένη Κυριακή, τα µηνύµατα που έχει εισπράξει µέχρι στιγµής ο
ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
1. Θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη του
προϋπολογισµού του 2019;
2. Θα συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις;
3. Θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες δραστικά το πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων;
4. Θα µπορέσει να αναστραφεί η τάση δραµατικής µείωσης του πληθυσµού τις επόµενες δεκαετίες; Όσο
µειώνεται ο πληθυσµός (και ιδίως ο οικονοµικά ενεργός), τόσο αυξάνεται το βάρος του κατά κεφαλήν
χρέους.
Τις παραπάνω ανησυχίες θα εισπράξει σήµερα από πρώτο χέρι και ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος πριν από 12
µέρες δήλωνε: «Λένε ότι δεν θα βγούµε στις αγορές. Ας έρθουν σε 2-3-4 µήνες να µου το πουν ξανά αυτό».
Αποµένει να φανεί εάν θα έχει την ίδια άποψη και µετά τις συναντήσεις του µε την αφρόκρεµα της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.
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Μολονότι η Ελλάδα µπορεί άνετα να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ.
ευρώ) καταφεύγοντας στο «µαξιλάρι» διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, η
παρατεταµένη απουσία από τις αγορές θα θεωρηθεί αδυναµία και θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση του
κόστους δανεισµού. Γι’ αυτό, στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή
5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) µέσα στο πρώτο τρίµηνο-τετράµηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη
µια έκδοση, ώστε να αντληθούν συνολικά τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ.
Εάν οι διεθνείς συνθήκες βελτιωθούν, ο πήχης θα ανεβεί στα 7 δισ. ευρώ. Το ιδανικό, βεβαίως, θα ήταν να
µπορέσει να επιστρέψει το Ελληνικό Δηµόσιο στις αγορές µε 10ετές οµόλογο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται
εξαιρετικά δύσκολο µε τα σηµερινά δεδοµένα. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε χθες το «ΘΕΜΑ», στόχος
είναι η σταδιακή πρόωρη αποπληρωµή 5 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) την τριετία
2019-2021.
Το πρώτο βήµα προβλέπεται να γίνει στις αρχές της προσεχούς χρονιάς µε 2 δισ. ευρώ που κανονικά
λήγουν στη διάρκεια του έτους και θα ακολουθήσει η πρόωρη εξόφληση άλλων 3 δισ. ευρώ, που
ωριµάζουν τη διετία 2020-2021.
Τα πάνελ και τα βραβεία του Capital Link
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody's, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το
«2018 Hellenic Capital Link Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του
Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην
Ελλάδα», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του,
η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες
µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές, έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
και έχει προσελκύσει στο κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας
ποικιλοτρόπως στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία».
Αύριο, Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
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Έξοδος στις αγορές: Νέο µασάζ σε επενδυτές
#Ελλάδα
#οµόλογα
Γιώργος Παππούς 10/12/2018 07:15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κολληµένο» πάνω από το 4,2% είναι το 10ετές και ουδείς µπορεί να ισχυριστεί ότι αυτό οφείλεται στην
ιταλική κρίση, αν λάβει υπόψιν ότι τα ιταλικά χαρτιά ακολουθούν αντιστρόφως ανάλογη πορεία.
Με αυτή τη σκιά να βαραίνει πάνω από το πρόγραµµα χρηµατοδότησης των δανειακών αναγκών της
χώρας για το 2019, το οικονοµικό επιτελείο θα επιχειρήσει επί αµερικανικού εδάφους να πείσει ότι η
ελληνική οικονοµία βρίσκεται, πλέον, στο µονοπάτι της… αρετής. Ωστόσο, όπως λένε κάποιες κακές
γλώσσες, δεν αρκούν τα αµφιβόλου περιεχοµένου, προέλευσης και βιωσιµότητας πλεονάσµατα για να
αλλάξει το κλίµα, ούτε οι εκτιµήσεις ότι η Ελλάδα µπορεί να καταγράψει ρυθµούς ανάπτυξης πάνω από 2%
φέτος και την επόµενη χρονιά, καθώς σε όσες επαφές έχουν γίνει ως τώρα και στις δύο πλευρές του
Ατλαντικού αλλά και στην Άπω Ανατολή, αυτά που βαραίνουν στη ζυγαριά είναι ότι τα βαρίδια των
«κόκκινων» δανείων απειλούν να συµπαρασύρουν όλο το «καράβι», ότι η Ελλάδα παραµένει ο αδύναµος
κρίκος κι ότι τα ελληνικά οµόλογα παραµένουν στην κατηγορία «σκουπίδια».
Σύµφωνα, µάλιστα, µε πληροφορίες του economistas, παρά τις προσδοκίες της Αθήνας για µπαράζ
αναβαθµίσεων, οι Οίκοι Αξιολόγησης παραµένουν επιφυλακτικοί. Είναι, δε, ενδεικτικό ότι δεν θα πρέπει να
αναµένεται πάνω από 1 βαθµίδα αναβάθµιση από τη Moody’s ως τις εκλογές, ενώ ανάλογα βήµατα θα
κάνει και µετά τις κάλπες, περνώντας από «κόσκινο» όλες τις κινήσεις στην ελληνική πλευρά.
Αυτό που αναµένεται να σκιαγραφήσει η ελληνική αποστολή στις συναντήσεις στη Νέα Υόρκη- επ’ ευκαιρία
του συνεδρίου της Capital Link- είναι ο προγραµµατισµός των επόµενων, κρίσιµων εκδόσεων. Σύµφωνα µε
πληροφορίες του economistas, είναι ειληµµένη η απόφαση για ένα εµπροσθοβαρές πρόγραµµα, δηλαδή για
τουλάχιστον 2 εκδόσεις µέσα στο πρώτο 3µηνο- 4µηνο του 2019, µε στόχο να αντληθεί το 50- 60% των
περίπου 7 δις που είναι οι «καθαρές» χρηµατοδοτικές ανάγκες της χρονιάς.
Όσον αφορά στην ερώτηση του… ενός εκατοµµυρίου, δηλαδή µε τι θα χτυπήσει την πόρτα των αγορών η
Ελλάδα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση θα ληφθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγµή κι αφού
οι Primary Dealers ζυγίσουν την κατάσταση. Αν και οι Αµερικανοί δείχνουν να προτιµούν µια έκδοση
10ετούς, η έκδοση ενός 5ετούς- που είχε προγραµµατιστεί για Σεπτέµβριο- θεωρείται πιο «ασφαλής»
επιλογή….
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«Μασάζ» Τσακαλώτου σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη
O υπουργός Οικονοµικών θα προσπαθήσει να τους πείσει να αγοράσουν
κρατικά οµόλογα και να προχωρήσουν σε επιχειρηµατικά deal στην Ελλάδα,
στο πλαίσιο του 20ού Ετήσιου Φόρουµ του Capital Link – Ο σχεδιασµός του
ΟΔΔΗΧ για έξοδο στις αγορές το 2019 και οι ανησυχίες
Να διασκεδάσει τις ανησυχίες των επενδυτών και των τεχνοκρατών των δανειστών για το κλίµα
προεκλογικής παροχολογίας και για τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των µεταµνηµονιακών δεσµεύσεων
και να πείσει τους εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, αγοράζοντας
νέα κρατικά οµόλογα και προχωρώντας σε επιχειρηµατικές κινήσεις, θα προσπαθήσει σήµερα ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος θα είναι ένας από τους κεντρικούς οµιλητές στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στο Metropolitan Club, µε θέµα: «Η Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια». Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του θα βρεθούν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει παρεµβάσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του αναπληρωτή υπουργού
Οικονοµικών Γιώργου Χουλιαράκη µέσω Διαδικτύου, οµιλίες της υπουργού Τουρισµού Έλενας Κουντουρά
και του επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή και συζητήσεις µε
τη συµµετοχή του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρη Τσάκωνα, των επικεφαλής
των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο και Φραντσέσκο Ντρούντι, αλλά και του πρώην εκπροσώπου του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου (ΔΝΤ) στη χώρα µας, Μποµπ Τράα.
Η «εκστρατεία πειθούς» του υπουργού Οικονοµικών περιλαµβάνει, πέραν της οµιλίας στο επίσηµο γεύµα
του συνεδρίου, επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιριών και συνέντευξη Τύπου στον χώρο του
Φόρουµ. Πραγµατοποιείται δε σε µια κοµβική περίοδο, καθώς:
1. Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σχεδιάζει προσεκτικά τα βήµατα που θα
οδηγήσουν το 2019 στην πρώτη µεταµνηµονιακή έξοδο της χώρας στις αγορές.
2. Η κυβέρνηση έχει βάλει πολύ ψηλά τον πήχη των επενδύσεων για την προσεχή χρονιά. Ο κρατικός
προϋπολογισµός του 2019 προβλέπει αύξηση του ακαθάριστου σχηµατισµού παγίου κεφαλαίου κατά 11,9%,
έναντι µόλις 0,8% φέτος.
Όπως προκύπτει από τις θεµατικές ενότητες του Φόρουµ, οι τοµείς στους οποίους θα επικεντρωθεί η
προσπάθεια προσέλκυσης επενδύσεων είναι ο τραπεζικός, ο τουριστικός, ο ενεργειακός, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, οι υποδοµές και η αγορά ακινήτων.
Οι ανησυχίες αναλυτών και επενδυτών
Το µεγάλο πρόβληµα είναι πως η ευρωπαϊκή και διεθνής συγκυρία (ιταλική κρίση, Brexit κ.λπ.) δεν είναι
ευνοϊκή για τη χώρα µας και πως το «ελληνικό success story», που προσπαθούν να «πουλήσουν» τόσο η
κυβέρνηση όσο και η Ευρωπαίοι, αµφισβητείται έντονα από τους αναλυτές και, βεβαίως, από τη σκληρή
πραγµατικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Είναι χαρακτηριστικό ότι αρθρογράφος του
πρακτορείου Reuters σχολίασε χθες στη στήλη BreakingViews ότι «ο Τσίπρας µπορεί να δει ότι οι επενδυτές
είναι λιγότερο ανεκτικοί ακόµα και από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που αισθάνονται προδοµένοι» και
πως ο Έλληνας πρωθυπουργός διάλεξε λάθος στιγµή για να υιοθετήσει «τον ρόλο του Άι Βασίλη, ενόψει
Χριστουγέννων».
Όπως ανέφερε το «ΘΕΜΑ» την περασµένη Κυριακή, τα µηνύµατα που έχει εισπράξει µέχρι στιγµής ο
ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
1. Θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη και για τα δηµοσιονοµικά µεγέθη του
προϋπολογισµού του 2019;
2. Θα συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις;
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3. Θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες δραστικά το πρόβληµα των «κόκκινων» δανείων;
4. Θα µπορέσει να αναστραφεί η τάση δραµατικής µείωσης του πληθυσµού τις επόµενες δεκαετίες; Όσο
µειώνεται ο πληθυσµός (και ιδίως ο οικονοµικά ενεργός), τόσο αυξάνεται το βάρος του κατά κεφαλήν
χρέους.
Τις παραπάνω ανησυχίες θα εισπράξει σήµερα από πρώτο χέρι και ο κ. Τσακαλώτος, ο οποίος πριν από 12
µέρες δήλωνε: «Λένε ότι δεν θα βγούµε στις αγορές. Ας έρθουν σε 2-3-4 µήνες να µου το πουν ξανά αυτό».
Αποµένει να φανεί εάν θα έχει την ίδια άποψη και µετά τις συναντήσεις του µε την αφρόκρεµα της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στη Νέα Υόρκη.
Μολονότι η Ελλάδα µπορεί άνετα να καλύψει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες της επόµενης χρονιάς (11,74 δισ.
ευρώ) καταφεύγοντας στο «µαξιλάρι» διαθεσίµων, που σήµερα ξεπερνά τα 26,6 δισ. ευρώ, η
παρατεταµένη απουσία από τις αγορές θα θεωρηθεί αδυναµία και θα προκαλέσει περαιτέρω αύξηση του
κόστους δανεισµού. Γι’ αυτό, στόχος του ΟΔΔΗΧ είναι να εκδοθεί ένας νέος κρατικός τίτλος (3ετούς ή
5ετούς διάρκειας το πιθανότερο) µέσα στο πρώτο τρίµηνο-τετράµηνο του 2019 και να ακολουθήσει άλλη
µια έκδοση, ώστε να αντληθούν συνολικά τουλάχιστον 4-5 δισ. ευρώ. Εάν οι διεθνείς συνθήκες
βελτιωθούν, ο πήχης θα ανεβεί στα 7 δισ. ευρώ. Το ιδανικό, βεβαίως, θα ήταν να µπορέσει να επιστρέψει
το Ελληνικό Δηµόσιο στις αγορές µε 10ετές οµόλογο, αλλά κάτι τέτοιο φαίνεται εξαιρετικά δύσκολο µε τα
σηµερινά δεδοµένα. Παράλληλα, όπως αποκάλυψε χθες το «ΘΕΜΑ», στόχος είναι η σταδιακή πρόωρη
αποπληρωµή 5 δισ. ευρώ προς το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (ΔΝΤ) την τριετία 2019-2021. Το πρώτο βήµα
προβλέπεται να γίνει στις αρχές της προσεχούς χρονιάς µε 2 δισ. ευρώ που κανονικά λήγουν στη διάρκεια
του έτους και θα ακολουθήσει η πρόωρη εξόφληση άλλων 3 δισ. ευρώ, που ωριµάζουν τη διετία 2020-2021.
Τα πάνελ και τα βραβεία του Capital Link
Στα πάνελ του φετινού συνεδρίου του Capital Link θα συµµετέχουν, µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και της Eurobank Νίκος Καραµούζης, οι διευθύνοντες σύµβουλοι της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου και της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank Αρτέµης Θεοδωρίδης, υψηλόβαθµα στελέχη διεθνών επενδυτικών
τραπεζών και οίκων αξιολόγησης, όπως οι ΒΝΡ Paribas, Citi, Nomura, Goldman Sachs και Moody's, καθώς και
υψηλόβαθµα στελέχη µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award» θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του Οµίλου Επιχειρήσεων
Μυτιληναίος, Ευάγγελο Μυτιληναίο, «για την εξαιρετική συνεισφορά του στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σηµειώνει ακόµα: «Υπό την ηγεσία του, η Mytilineos Holdings εξελίχθηκε
σε έναν διαφοροποιηµένο όµιλο επιχειρήσεων, που είναι µία από τις λίγες µεγάλες ελληνικές πολυεθνικές,
έχει πραγµατοποιήσει µεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει προσελκύσει στο
κεφάλαιό του µεγάλους διεθνείς θεσµικούς επενδυτές, συνεισφέροντας ποικιλοτρόπως στην ελληνική
οικονοµία και κοινωνία».

Την Τρίτη θα γιορταστεί η «Ελληνική Ηµέρα στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», όπου η ελληνική
αντιπροσωπεία, εκπρόσωποι ελληνικών επιχειρήσεων και εταιριών που µετείχαν στο φόρουµ θα χτυπήσουν
το καµπανάκι της λήξης της συνεδρίασης.
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Επαφές Τσακαλώτου µε επενδυτές και ξένους οίκους στη Νέα Υόρκη

Παράθυρο ευκαιρίας για έξοδο στις αγορές στις αρχές του
2019 αναζητά η κυβέρνηση
Εκατό δέκα ηµέρες µετά την έξοδο από τα Μνηµόνια, οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν
στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της
Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
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αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
Σχετικά Tags

ΔΝΤ Ευκλείδης Τσακαλώτος Νέα Υόρκη ΑΕΠ ελληνικά οµόλογα ΟΔΔΗΧ Έξοδος από τα Μνηµόνια
Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδω Προϋπολογισµός 2019
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Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ο Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων
ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων
Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών,
πραγµατοποιείται σήµερα Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ,
αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος
και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic
Leadership Award».
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου εκτιµάται πως τόσο η κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση θα εντείνουν τις
προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για τα κόκκινα δάνεια .Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα
δύο σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
καθένα από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε..
Χριστιάννα Κούσιου
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Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού η Αθήνα
ψάχνει έξοδο τις αγορές

Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν
κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού η Αθήνα
ψάχνει έξοδο τις αγορές

Επαφές Τσακαλώτου µε επενδυτές και ξένους οίκους στη
Νέα Υόρκη
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων παραµένουν στα ύψη και η µεταβλητότητα των αγορών έχουν
κρατήσει µέχρι τώρα κλειστή την πόρτα της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%. Από τα
19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται
να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ.
ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις
αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση
επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δισ. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
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αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Το µεγάλο στοίχηµα του 2019 ακούει στο όνοµα «έξοδος στις αγορές» – Ψάχνει
επενδυτές στην Ν. Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Το επόµενο µεγάλο στοίχηµα της κυβέρνησης και της
Ελλάδος είναι η έξοδος στις αγορές. Όλοι το γνωρίζουν
πολύ καλά, ότι µπορεί να υπάρχει το µαξιλάρι ασφαλείας,
αλλά αυτό δεν µπορεί να διαρκέσει στην διηνεκές και θα
πρέπει σχετικά γρήγορα η χώρα να επιστρέψει στην
κανονικότητα και να ξεκινήσει να δανείζεται από τις
αγορές.
Και περισσότερο από όλους το γνωρίζει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος. Ωστόσο οι
αγορές δείχνουν δύσπιστες απέναντι στην Ελλάδα και το δείχνουν οι αποδόσεις των οµολόγων. Έχουν
περάσει κάτι λιγότερο από τρεις µήνες από την έξοδο από τα µνηµόνια, ωστόσο το 10ετές συνεχίζει να
διαπραγµατεύεται πάνω από το 4%. Η κίνηση µάλιστα τις τελευταίες εβδοµάδες είναι µεταξύ 4,5% και
4,2%.
Στο υπουργείο Οικονοµικών και στον ΟΔΔΗΧ ότι σε αυτά τα επίπεδα, απαγορεύεται ακόµη και η σκέψη για
έξοδο στις αγορές και για τον λόγο αυτό όλοι οι επιτελείς του οικονοµικού επιτελεί ρίχνουν όλο το βάρος
στο να προσελκύσουν επενδυτές. Να πείσουν ότι η χώρα διαθέτει πρόγραµµα και σχέδιο για οριστική
έξοδο από την κρίση και επιστροφής σε µία βιώσιµη ανάπτυξη.
Μέσα στο επόµενο έτος υπάρχουν σηµαντικές υποχρεώσεις της χώρας, οι οποίες µπορούν µεν να
καλυφθούν σε διαφόρους τρόπου, ωστόσο όλοι θα προτιµούσαν ένα σηµαντικό µέρος αυτών να
καλυφθούν από την έκδοση νέων οµολόγων, είτε 3ετών, είτε 5ετών. Το κατά πόσο αυτό θα συµβεί, είναι
ένα ζητούµενο και θα φανεί µέσα στις επόµενες εβδοµάδες, αφού το υπουργείο θα προσπαθήσει να βρει
ένα παράθυρο ευκαιρίας και να εκδόσεις οµόλογα µέσα στον Ιανουάριο.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία υπάρχουν λήξεις ύψους 19,2 δισ.. Από αυτά τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα
γραµµάτια, τα οποία αναµένεται να αναχρηµατοδοτηθούν, χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Οµόλογα και δάνεια
προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11 δισ. ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει
σε συνθήκες «κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα
καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
Αν και η Ελλάδα θεωρητικά έχει την πολυτέλεια να περιµένει καθώς διαθέτει το µαξιλάρι ασφαλείας των
24 δις. ευρώ, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα αναζητήσει από τον Ιανουάριο του 2019
παράθυρο ευκαιρίας για έκδοση τουλάχιστον τριετών ή πενταετών τίτλων, εφόσον οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Μόνο που κανείς δεν µπορεί να προβλέψει µε ασφάλεια τι ακριβώς θα συµβαίνει στις αγορές
τον Ιανουάριο.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί από το οικονοµικό
επιτελείο στους επενδυτές σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη όπου πραγµατοποιείται το 20ο συνέδριο
«Invest in Greece» της «Capital Link». Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού,
παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο Πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο
αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κλπ. Οµιλητές στο ίδιο
συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο µοντέλο
φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά των
δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανέβουν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν στην Ελλάδα
Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μπόµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς Νοµισµατικού
Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που πραγµατοποιείται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Όχι µόνο γιατί η
προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019
στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος αλλά εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της
και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλίας προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
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δανεισµού. Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του
προϋπολογισµού κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των
οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές.
Σε ειδικό πάνελ του συνεδρίου, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Στο σηµερινό επίσηµο γεύµα του συνεδρίου ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία ενώ
στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αύριο Τρίτη, θα πραγµατοποιηθεί στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία χρόνια
ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
Του Θανάση Παπαδή
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«Μασάζ» Τσακαλώτου σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη

«Μασάζ» Τσακαλώτου σε επενδυτές στη Νέα
Υόρκη
Επικαιρότητα

O υπουργός Οικονοµικών θα προσπαθήσει να τους πείσει να αγοράσουν κρατικά οµόλογα και να
προχωρήσουν σε επιχειρηµατικά deal στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του 20ού Ετήσιου Φόρουµ του Capital Link –
Ο σχεδιασµός του ΟΔΔΗΧ για έξοδο στις αγορές το 2019 και οι ανησυχίες
Δείτε περισσότερα: protothema.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του
επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει
κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του
συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του
στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών. Rate this item
Banksnews ·
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Ο Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ο φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://feedproxy.google.com
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Ο Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ο φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Επενδυτικό σαφάρι από την κυβέρνηση στη Νέα Υόρκη µε αφορµή το 20ο
συνέδριο "Invest in Greece" - Στόχος εκδόσεις οµολόγων
Τις προθέσεις της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ για επενδύσεις στην Ελλάδα, που µετρά ήδη 110 ηµέρες
από τότε που "έκοψε" τις βαριές αλυσίδες των µνηµονίων, θα έχει την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει η
κυβέρνηση στο 20ό συνέδριο "Invest in Greece" της "Capital Link" που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο
στη Νέα Υόρκη. Στην "Μέκκα" της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία ανωτέρων
κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η χώρα µας. Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (µε µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι
τράπεζες, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο...
Bankingnews ·
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: Συναρπαστικοί καιροί για επενδύσεις στην
Ελλάδα

Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: Συναρπαστικοί
καιροί για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονοµία

Αισιόδοξο µήνυµα στους επενδυτές και τους δανειστές επιδίωξε να στείλει ο Υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του
Capital Link. Τσακαλώτος
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Έ. Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Tourism Minister Elena Kountoura addressed an invitation to the forum’s participants to explore the new prospects
that have arisen, Greece being the most attractive business and investment opportunity in the Mediterranean and
Europe in the tourism sector. #clgreekforum pic.twitter.com/BsrrK0yEHy
– Capital Link Forums (@CL_Forums) December 10, 2018
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την
σταθερότητα
Ξανά τα ίδια ο Ζάεφ: «Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα»
Την ίδια ώρα, ο Ζόραν Ζάεφ επαναλαµβάνει ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη
µακεδονική γλώσσα, αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της
Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Ισχυρές απώλειες… αδύναµος τζίρος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
Με σηµαντικές απώλειες έκλεισε σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας κάτω και από τις 640
µονάδες, ενώ αναίρεσε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που είχαν αποκτήσει οι long κατά τη διάρκεια της
αντίδρασης της προηγούµενης εβδοµάδας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,62% στις 638,20 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,50 µονάδων (-2,04%) και 646,08 µονάδων (-0,41%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 29 εκατ.
ευρώ και ο όγκος στα 18,7 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκε 1 εκατ.
τεµάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 1,60%, στις 1.669,98 µονάδες, ενώ στο -1,10%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.010,46 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση
2,18% στις 465,42 µονάδες.
Μπορεί η αγορά να µην έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν από την αντίδραση, εντούτοις τεχνικά το
τριήµερο ράλι των αρχών του Δεκεµβρίου είναι πλέον ως µη γενόµενο, αφού η αναδίπλωση κάτω από τις
650 µονάδες επιτρέπει και πάλι στους short να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά. Και όσο µένει κάτω από
αυτό το όριο, θα συντηρούνται οι αµφιβολίες για το πόσο έχει ολοκληρωθεί η πτωτική τάση που
επικράτησε σχεδόν ολόκληρο το 2018.
Βέβαια, αυτό που σηµειώνουν οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές είναι ότι µε το διεθνές κλίµα τόσο
αρνητικό, ή στην καλύτερη περίπτωση ευµετάβλητο, η ελληνική αγορά δεν θα µπορεί να δηµιουργήσει τις
δυνατότητες εκείνες που απαιτούνται για να «µαζέψει» στο τέλος τις απώλειες του 2018, οι οποίες
ξεπερνούν το 20%. Και αυτό θα είναι µια µεγάλη ήττα για όσους πίστευαν ότι η επιστροφή της χώρας στην
κανονικότητα θα έφερνε την αγορά σε πιο δίκαιες αποτιµήσεις από αυτές που βλέπουµε στο ταµπλό το
τελευταίο διάστηµα.
Το τελευταίο µάλιστα, επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσµατα που ανακοίνωσαν ορισµένες εισηγµένες,
τα οποία κάθε άλλο παρά κακά ήταν. Τουναντίον, δεν ήταν λίγες οι εισηγµένες που εξέπληξαν θετικά τους
επενδυτές και µεγάλωσαν τα ερωτήµατα για τις πραγµατικές αιτίες της χρηµατιστηριακής τους
αδυναµίας.
Πάντως, εκτός των παραπάνω, η εγχώρια επενδυτική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού, όπου η κυβέρνηση, µε βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιδιώκει
την προβολή της Ελλάδας µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link και αναζητά επενδυτές, δεσµευόµενη για
µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Όπως αναφέρει το Capital.gr, οι επαφές που θα γίνουν σήµερα έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα επόµενα
βήµατα που θα κάνει η Ελλάδα στον δρόµο προς τις αγορές (µετέχει και ο ΟΔΔΗΧ που ολοκληρώνει όπως
ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ τον σχεδιασµό για το 2019) και λόγω των επαφών που έχουν προαναγγελθεί µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ενδιαφέρον θα έχουν όµως και τα «µηνύµατα» που θα λάβουν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας από την αγορά.
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Από κυβερνητικής πλευράς µετέχει και η υπουργός τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ,
ενώ πολυπληθής είναι η παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών και µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο ταµπλό τώρα, η Πειραιώς, η ΕΧΑΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια έκλεισαν µε απώλειες που ξεπέρασαν το
3%, ενώ άνω του -2% έκλεισαν οι Φουρλής, Eurobank, Σαράντης, ΟΛΠ, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ και
Μυτιληναίος.
Άνω του -1% έκλεισαν οι Εθνική, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Alpha Bank, Λάµδα και Coca
Cola, ενώ µικρές απώλειες κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, Τιτάν και Aegean. Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε µε
κέρδη 1,20% και η Τέρνα Ενεργειακή στο +0,17%.
Πηγή: capital.gr
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
Newsroom
Δηµοσίευση
10.12.2018 | 19:42
Ανανέωση
10.12.2018 | 19:53
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Η παρέµβαση Χουλιαράκη στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
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αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αλέξης Tσίπρας: «Τώρα µπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε
λιγότερο από µία ώρα»
Σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link ο
πρωθυπουργός αναφέρει: «Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)».
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Και συνεχίζει ο Αλέξης Τσίπρας: «Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις
χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή»
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Αναφέρθηκε επίσης σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Κοστέλο: Συστάσεις στην κυβέρνηση για τον κατώτατο µισθό τα "κόκκινα"
δάνεια και τις ιδιωτικοποιήσεις
Συστάσεις στην κυβέρνηση για επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων έκανε από το βήµα του συνεδρίου
του Capital Link στη Νέα Υόρκη ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ντέκλαν Κοστέλο.
Παράλληλα, ο κ. Κοστέλο συνέστησε στην κυβέρνηση να είναι προσεκτική στην απόφασή της για την
αύξηση του κατώτατου µισθού και στο νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τα "κόκκινα" δάνεια, ώστε να µην
υπονοµευθεί η πρόοδος που έχει σηµειωθεί.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις στην Ελλάδα συνεχίζονται.
Πηγή πληροφοριών: ant1news
#ΚΟΣΤΕΛΟ #ΣΥΝΕΔΡΙΟ #CAPITAL LINK #ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ #ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ
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Συστάσεις Κοστέλο στην Ελλάδα για επίσπευση των µεταρρυθµίσεων
Facebook
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Print
E-mail
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα,
Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε µιλώντας σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής
και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης,
ανέφερε ότι τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές:Μπορείτε να δηµιουργήσετε εταιρεία σε µία
ώρα
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του στέκεται στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής,
τονίζοντας πως η χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς
βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» συµπλήρωσε.
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Γιώργος Χουλιαράκης: Από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα
Παρεµβάσεις στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
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Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής και εκλυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
“Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή”, ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
“Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)”, πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. “Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης”.
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις
µεταρρυθµίσεις που, όπως ανέφερε, προχωρούν. “Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από
δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά
ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει
πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους” είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα
χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων”.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία “έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης”.
Καταλήγοντας, σηµείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλα- ασφαλή
επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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ΤΣΙΠΡΑΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
...(περισσότερα: http://www.ert.gr)
Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δηµοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σηµειώνονται µε *

Σχόλιο
Όνοµα *
Ηλ. διεύθυνση *
Ιστότοπος
Δημοσίευση σχολίου
Αυτός ο ιστότοπος χρησιµοποιεί το Akismet για να µειώσει τα ανεπιθύµητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται
επεξεργασία τα δεδοµένα των σχολίων σας.
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Τσίπρας: Ασφαλής και υποσχόµενος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα και χτίζει ένα µέλλον ευηµερίας σε πιο υγιή βάση, ήταν το
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του Έλληνα πρωθυπουργού στο 20ο συνέδριο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link για την Ελλάδα που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε µια
τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση, εφαρµόζοντας παράλληλα µια σειρά φιλόδοξων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει το φορολογικό σύστηµα, έχουν δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο αποτελεσµατική τη δηµόσια διοίκηση. Ο ίδιος υπογράµµισε
ακόµα ότι η συµφωνία του Eurogroup του Ιουνίου καθιστά το ελληνικό χρέος βιώσιµο για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ενώ αναφέρθηκε και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, επισηµαίνοντας ότι αποδεικνύει πως η Ελλάδα
αποτελεί δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα. Αναλυτικά το µήνυµα του κ. Τσίπρα: "Το
Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να...
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Τσίπρας: Ασφαλής και υποσχόµενος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα και χτίζει ένα µέλλον ευηµερίας σε πιο υγιή βάση, ήταν το
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του Έλληνα πρωθυπουργού στο 20ο συνέδριο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link για την Ελλάδα που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε µια τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση, εφαρµόζοντας
παράλληλα µια σειρά φιλόδοξων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει το φορολογικό
σύστηµα, έχουν δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο
αποτελεσµατική τη δηµόσια διοίκηση.

Ο ίδιος υπογράµµισε ακόµα ότι η συµφωνία του Eurogroup του Ιουνίου καθιστά το ελληνικό χρέος βιώσιµο
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ αναφέρθηκε και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, επισηµαίνοντας ότι
αποδεικνύει πως η Ελλάδα αποτελεί δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα.

Αναλυτικά το µήνυµα του κ. Τσίπρα:

«Το Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω τις τελευταίες οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και το κυριότερο τις ανανεωµένες µας δυνατότητες για επενδυτικές συνεργασίες.

Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που αφήσαµε πίσω µας το τελευταίο πρόγραµµα
οικονοµικής βοήθειας και µαζί µε αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει πλέον την αυτονοµία της και πάνω από όλα την εµπιστοσύνη σε
ένα µέλλον µε ευηµερία, δηµιουργικότητα και ανάπτυξη.

Προχωράµε µπροστά και οι υποκείµενες συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από οποτεδήποτε άλλοτε.

Ο ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραµείνει σε ανοδική
τροχιά.

Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για τέσσερα
διαδοχικά χρόνια. Επιπλέον, τα τελευταία µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν
στο Eurogroup του Ιουνίου του 2018 διασφάλισαν τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια
στο ορατό µέλλον.

Χάρη σε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν και συντονισµένων δράσεων, η
Ελλάδα έχει πλέον ένα πιο σταθερό και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.

Η Ελλάδα µετασχηµατίζεται σήµερα σε µια προσανατολισµένη στις εξαγωγές και ελκυστική στις
επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην καινοτοµία και στην παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Μπορείτε τώρα να ανοίξετε µια εταιρεία σε λιγότερο από µια ώρα και o νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει
την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων µε διαδικασίες fast track.
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Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο ΟΟΣΑ έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στην εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και οι ευρωπαϊκοί θεσµοί αναγνώρισαν πλήρως τις προσπάθειες µας.

Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή και αυτή τη φορά είναι σε υγιή βάση.

Τούτη η µεταρρυθµιστική προσπάθεια στηρίζεται από ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση της
ανάπτυξης όπως:

Το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θέτει και προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους.

Τον νέο αναπτυξιακό νόµο, που προσφέρει πόρους και τα κατάλληλα κίνητρα σε επιχειρήσεις και
καινοτόµους επιχειρηµατίες.

Το µεγάλο εύρος των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και µηχανισµών για την ενίσχυση της ρευστότητας
µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι συνεργασίες µε τις ΕΙΒ και EBRD και την καλύτερη
δυνατή εκµετάλλευση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.

Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στην Ελλάδα να εκµεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων στη Μεσόγειο µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε στο
ανθρώπινο κεφάλαιο κορυφαίας ποιότητας, στη ναυτιλία, τον τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics και την
αγροδιατροφή.

Η συµφωνία µε τους γείτονες µας, την ΠΓΔΜ, η οποία επίλυσε µια µακροχρόνια διαµάχη, έδειξε στον
κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, επιδιώκοντας πάντα
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.

Τέλος, η Ελλάδα αποτελεί και πάλι έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό και
σας καλώ να εµπιστευτείτε τις δυνατότητες της».
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μοιράσου το άρθρο:
Facebook
Twitter
Google+
Pinterest
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
Αλέξης Τσίπρας
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Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές:Μπορείτε να δηµιουργήσετε εταιρεία σε µία
ώρα

Κάλεσµα Τσίπρα σε επενδυτές:Μπορείτε να
δηµιουργήσετε εταιρεία σε µία ώρα
Πολιτική

Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.ΤσίπραςεπενδυτέςΗΠΑΝέα Υόρκη
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Αυτά είναι τα «σηµάδια» που προκαλούν την εφορία να σας κάνει έλεγχο!

Μέσα σε πόσες ηµέρες θα καταβάλλεται πλέον η επιστροφή
φόρου
Τα κριτήρια µε τα οποία διεξάγει κατά προτεραιότητα ελέγχους η εφορία αποκάλυψε ο
Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής στο Capital Link
της Νέας Υόρκης.

Τα κριτήρια των φορολογικών ελέγχων:
Όπως ανέφερε ο κ. Πιτσιλής τα κριτήρια των κατά προτεραιότητα φορολογικών ελέγχων είναι:
•
•
•
•

Αποκλίσεις από ΦΠΑ- Εισόδηµα κατά κλάδο (συγκριτικό)
Βεβαρηµένο µητρώο φορολογικών παραβάσεων
Τυχαίο δείγµα ("ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί")
Νέο ευέλικτο Σώµα Τελωνειακών για ελέγχους ανά την Επικράτεια

Επιστροφές φόρων:
Για τις επιστροφές φόρων ο Διοικητής της ΑΔΑΕ ανέφερε ότι βρίσκονται πλέον τα προς επιστροφή
ποσά κάτω από το ένα δισ. ευρώ (881 εκ. ευρώ στο τέλος Σεπτεµβρίου και 627 εκ. στο τέλος
Οκτωβρίου οι επιστροφές που εκκρεµούν πάνω από 90 ηµέρες). Όπως δεσµεύθηκε ο στόχος για το 2019
είναι να µην παραµένει καµία αίτηση για επιστροφή φόρου σε εκκρεµότητα για χρονικό
διάστηµα άνω των 90 ηµερών.

Έσοδα από το Airbnb
Για τις µισθώσεις µέσω Airbnb o κ. Πιτσιλής ανέφερε ότι έως τις 30/11 είχαν δηλωθεί 49.000 ακίνητα Airbnb.
Τα έσοδα που δηλώθηκαν είναι 176 εκατ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 160% από πέρσι (68 εκατ. ευρώ).
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Τσίπρας: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την σταθερότητα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε τα Σκόπια η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι
µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους
τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr
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Νέα πρόκληση Ζάεφ: ''Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα'' - Το
µήνυµα Τσίπρα

O Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, δεν βάζει »φρένο» µε τίποτα στις προκλητικές δηλώσεις.
Επανήλθε µάλιστα στα περί «µακεδονικής γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις
του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό το τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για κάτι
τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
Μήνυµα Τσίπρα : Η Ελλά δα προωθεί τη συνα ίνεση κα ι τη στα θερότητα

Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Από το newsroom του economico.gr
Περισσότερα νέα , ρεπορτά ζ κα ι α να λύσεις:ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
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Απώλειες στο χρηµατιστήριο Αθηνών

Με σηµαντικές απώλειες έκλεισε σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας κάτω και από τις 640
µονάδες, ενώ αναίρεσε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που είχαν αποκτήσει οι long κατά τη διάρκεια της
αντίδρασης της προηγούµενης εβδοµάδας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,62% στις 638,20 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,50 µονάδων (-2,04%) και 646,08 µονάδων (-0,41%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 29 εκατ.
ευρώ και ο όγκος στα 18,7 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκε 1 εκατ.
τεµάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 1,60%, στις 1.669,98 µονάδες, ενώ στο -1,10%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.010,46 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση
2,18% στις 465,42 µονάδες.
Μπορεί η αγορά να µην έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν από την αντίδραση, εντούτοις τεχνικά το
τριήµερο ράλι των αρχών του Δεκεµβρίου είναι πλέον ως µη γενόµενο, αφού η αναδίπλωση κάτω από τις
650 µονάδες επιτρέπει και πάλι στους short να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά. Και όσο µένει κάτω από
αυτό το όριο, θα συντηρούνται οι αµφιβολίες για το πόσο έχει ολοκληρωθεί η πτωτική τάση που
επικράτησε σχεδόν ολόκληρο το 2018.
Βέβαια, αυτό που σηµειώνουν οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές είναι ότι µε το διεθνές κλίµα τόσο
αρνητικό, ή στην καλύτερη περίπτωση ευµετάβλητο, η ελληνική αγορά δεν θα µπορεί να δηµιουργήσει τις
δυνατότητες εκείνες που απαιτούνται για να «µαζέψει» στο τέλος τις απώλειες του 2018, οι οποίες
ξεπερνούν το 20%. Και αυτό θα είναι µια µεγάλη ήττα για όσους πίστευαν ότι η επιστροφή της χώρας στην
κανονικότητα θα έφερνε την αγορά σε πιο δίκαιες αποτιµήσεις από αυτές που βλέπουµε στο ταµπλό το
τελευταίο διάστηµα.
Το τελευταίο µάλιστα, επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσµατα που ανακοίνωσαν ορισµένες εισηγµένες,
τα οποία κάθε άλλο παρά κακά ήταν. Τουναντίον, δεν ήταν λίγες οι εισηγµένες που εξέπληξαν θετικά τους
επενδυτές και µεγάλωσαν τα ερωτήµατα για τις πραγµατικές αιτίες της χρηµατιστηριακής τους
αδυναµίας.
Πάντως, εκτός των παραπάνω, η εγχώρια επενδυτική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού, όπου η κυβέρνηση, µε βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιδιώκει
την προβολή της Ελλάδας µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link και αναζητά επενδυτές, δεσµευόµενη για
µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Όπως αναφέρει το Capital.gr, οι επαφές που θα γίνουν σήµερα έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα επόµενα
βήµατα που θα κάνει η Ελλάδα στον δρόµο προς τις αγορές (µετέχει και ο ΟΔΔΗΧ που ολοκληρώνει όπως
ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ τον σχεδιασµό για το 2019) και λόγω των επαφών που έχουν προαναγγελθεί µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ενδιαφέρον θα έχουν όµως και τα «µηνύµατα» που θα λάβουν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας από την αγορά.
Από κυβερνητικής πλευράς µετέχει και η υπουργός τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ,
ενώ πολυπληθής είναι η παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών και µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο ταµπλό τώρα, η Πειραιώς, η ΕΧΑΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια έκλεισαν µε απώλειες που ξεπέρασαν το
3%, ενώ άνω του -2% έκλεισαν οι Φουρλής, Eurobank, Σαράντης, ΟΛΠ, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ και
Μυτιληναίος.
Άνω του -1% έκλεισαν οι Εθνική, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Alpha Bank, Λάµδα και Coca
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Cola, ενώ µικρές απώλειες κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, Τιτάν και Aegean. Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε µε
κέρδη 1,20% και η Τέρνα Ενεργειακή στο +0,17%.
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Αλ. Τσίπρας: Με τη Συµφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση

Η Ελλάδα αποτελεί ένα υποσχόµενο και ασφαλή επενδυτικό προορισµό
επισήµανε ο Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε
στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link,
υποστηρίζοντας ότι η χώρα «µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και
ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία
και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή».
Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της
Ελλάδας, ενώ αναφέρθηκε και στη Συµφωνία των Πρεσπών, για την
οποία υποστήριξε πως «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια
δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Σηµειώνεται πάντως ότι σήµερα ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, Ζόραν
Ζάεφ, είχε επανέλθει στο ζήτηµα της γλώσσας υπενθυµίζοντας ότι µε
τη Συµφωνία των Πρεσπών η Ελλάδα αναγνωρίζει τη «µακεδονική
γλώσσα».
Συγκεκριµένα, ο κ. Ζάεφ τόνισε ότι η Συµφωνία των Πρεσπών είναι
δίκαιη και ανοίγει τεράστιες προοπτικές για την πΓΔΜ, προσθέτοντας
ότι «ναι θα είµαστε η Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας αλλά
κανένας δεν θα αµφισβητεί πια την Μακεδονική γλώσσα και
εθνικότητα».
«Το γεγονός είναι ότι η "µακεδονική γλώσσα" αποτελεί µέρος των νοτιοσλαβικών γλωσσών και αυτό είναι κάτι που γίνεται αποδεκτό και
αποτελεί µέρος της Συµφωνίας των Πρεσπών, όπως και ότι πλέον θα
είµαστε η "Δηµοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας"», υπογράµµισε ο
Ζόραν Ζάεφ.
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Κοστέλο: "Προσέξτε πολύ τις αλλαγές σε κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη" [Zougla.gr]
Συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά
µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα
κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη - Σταθάκη,
απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα
πεδία. Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι
πρόσθετες παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019. Ο κ. Κοστέλο
επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι θετική σε
γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταµνηµονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι ο
προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς...
Zougla.gr ·

πριν από 48 λεπτά ·

Συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά
µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα
κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη - Σταθάκη,
απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο. Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα
πεδία. Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι
πρόσθετες παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019. Ο κ. Κοστέλο
επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι θετική σε
γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταµνηµονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι ο
προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς...
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Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι και πάλι ένας ασφαλής επενδυτικός
προορισµός - [Emea.gr]
Η Ελλάδα εισέρχεται σε µια νέα υποσχόµενη εποχή ευηµερίας, έχοντας ξανακερδίσει την αυτονοµία της
και αποτελεί και πάλι έναν πολλά υποσχόµενο και κυρίως ασφαλή επενδυτικό προορισµό, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε µήνυµά του στο ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από
τότε που η Ελλάδα άφησε πίσω της το τελευταίο πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής βοήθειας, και µαζί του
µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. Όπως σηµείωσε, η Ελλάδα έχει
ξανακερδίσει την αυτονοµία της και -πάνω απ' όλα- την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης. "Προχωρούµε προς τα εµπρός και οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές από
ποτέ. O ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι προβολές υποδηλώνουν ότι η τροχιά του θα
παραµείνει ανοδική. Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή, µε δηµοσιονοµικά...
Emea.gr ·

πριν από 37 λεπτά ·

Η Ελλάδα εισέρχεται σε µια νέα υποσχόµενη εποχή ευηµερίας, έχοντας ξανακερδίσει την αυτονοµία της
και αποτελεί και πάλι έναν πολλά υποσχόµενο και κυρίως ασφαλή επενδυτικό προορισµό, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε µήνυµά του στο ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από
τότε που η Ελλάδα άφησε πίσω της το τελευταίο πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής βοήθειας, και µαζί του
µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. Όπως σηµείωσε, η Ελλάδα έχει
ξανακερδίσει την αυτονοµία της και -πάνω απ' όλα- την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης. "Προχωρούµε προς τα εµπρός και οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές από
ποτέ. O ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι προβολές υποδηλώνουν ότι η τροχιά του θα
παραµείνει ανοδική. Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική προσαρµογή, µε δηµοσιονοµικά...
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Τσίπρας σε επενδυτές: Στην Ελλάδα µπορείτε να ιδρύσετε εταιρεία σε λιγότερο
από 1 ώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε
γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» συµπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ' όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα

«Ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις
µε ταχείς διαδικασίες»
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Μήνυµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από
όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές
της.Α
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Ας δούµε την κατάσταση στην Ευρώπη αντικειµενικά και ψύχραιµα.
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

Διαβάστε επίσης:
Αλ. Τσίπρας: Ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες, έδειξε αλληλεγγύη στους µετανάστες
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: «Greece is back»
papageorgiou@gmail.com (newsroom)
© Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A.
Με το σύνθηµα «Greece is back» επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας αυτήν την ώρα στο στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link.
Ο ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη στρατηγική γεωπολιτική σηµασία
της Ελλάδας καθώς και στο πως οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την κατάσταση στη χώρα, δηµιουργώντας
συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα), δηλώνει χαρακτηριστικά ο Τσακαλώτος,
ενώ τονίζει: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs.
Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική
ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη», προσέθεσε ο υπουργός τονίζοντας πως οι
µεταρρυθµίσεις εφαρµόζονται σταδιακά και πως θα δοθεί ιδιαίτερη σηµασία στη Δηµόσια Διοίκηση και τη
φορολογία: «Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να γίνει πιο απλό, πιο σταθερό και πιο δίκαιο».
Αναφέρθηκε επίσης στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επεσήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Ο Υπουργός χαριτολογώντας δήλωσε: «Στόχος µου είναι να γίνω ο λιγότερο σηµαντικός υπουργός τα
επόµενα χρόνια».
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Δείτε την οµιλία εδώ:
Σχετική δηµοσίευση στο Facebook
Κοινοποίηση από το Facebook
Το παρόν στο συνέδριο έδωσε και η Υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά πραγµατοποιώντας επαφές
και συναντήσεις για την προώθηση της Ελλάδας ως κορυφαίου ελκυστικού επενδυτικού προορισµού στη
Μεσόγειο και την Ευρώπη.
Για 4η συνεχή χρονιά δίνουµε δυναµικά το παρών στο Capital Link Invest in Greece Forum στη
Ν.Υόρκη, µε επαφές και συναντήσεις για την προώθηση της Ελλάδας ως κορυφαίου
ελκυστικού επενδυτικού προορισµού στη Μεσόγειο και την Ευρώπη .@CL_Forums
pic.twitter.com/wpVXCQLeoe
— Elena Kountoura (@ElenaKountoura) December 10, 2018

Κοστέλο: Συνεχίστε τις µεταρρυθµίσεις
20th Invest in #Greece Forum in #NYC @CapitalLink "Greece is back" @tsakalotos @ElenaKountoura
@GreeceInUSA @NYSE #Finance pic.twitter.com/DANzsSjaAv
— Greek Consulate NY (@GreeceinNewYork) December 10, 2018
Νωρίτερα, µιλώντας στο συνέδριο, ο ο επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο απηύθυνε συστάσεις προς την κυβέρνηση για προσοχή στην αύξηση του
κατώτατου µισθού και στο πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόµο Κατσέλη για την προστασία της πρώτης
κατοικίας από πλειστηριασµούς.
Παράλληλα, ζήτησε επίσπευση των αποκρατικοποιήσεων και των µεταρρυθµίσεων στο Δηµόσιο.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις.
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Πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσειςκλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος
στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων», υπογράµµισε ο κ. Κοστέλο.
© Παρέχεται από: PROTO THEMA S.A. tsakdiloseisss.PNG
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας
και ανάπτυξης».

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.

«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».

Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».

Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την
σταθερότητα
Ο Ζόραν Ζάεφ επαναλαµβάνει ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
protothema.gr
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Πρόσκληση Τσίπρα µέσω του Capital Link για επενδύσεις
#Αλέξης Τσίπρας
#Επενδύσεις
Newsroom 10/12/2018 18:44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Πολλά υποσχόµενος και ασφαλής επενδυτικός προορισµός η
Ελλάδα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζει στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Στο συνέδριο Invest in Greece στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος
πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», τόνισε στο
µήνυµά του ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός νόµος, που παρέχει πόρους και τα
σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα
χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις
συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων
και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που
προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας
και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω
από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
Διαβάστε επίσης τι είπε ο πρωθυπουργός στην οµιλία του στη διακυβερνητική σύσκεψη που
διεξάγεται στο Μαρακές, για την υιοθέτηση του Παγκόσµιου Συµφώνου για τη
Μετανάστευση.
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Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
!function(f,b,e,v,n,t,s){if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?
n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)};if(!f._fbq)f._fbq=n;
n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;
t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,
document,’script’,’//connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);
fbq(‘init’, ‘1706173679639449’);
fbq(‘track’, «PageView»);
function loadFacebookAPIOnUndefined() {
if (typeof FB !== ‘undefined’) {
FB.init({
appId: ‘219378041527087’,
cookie: true,
xfbml: true,
version: ‘v3.0’
});
} else {
$.getScript(«http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js», function () {
FB.init({
appId: ‘219378041527087’,
cookie: true,
xfbml: true,
version: ‘v3.0’
});
facebookAPILoaded = true;
});
}
}
$(document).ready(function () {
var options = {
type: «scroll»,
scripts: [
«//connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=219378041527087″
],
success: function () {
FB.init({
appId: ‘219378041527087’,
cookie: true,
xfbml: true,
version: ‘v3.0’
});
}
};
if ($(window).scrollTop() > 0) {
window.fbAsyncInit = function () {
FB.init({
appId: ‘219378041527087’,
cookie: true,
xfbml: true,
version: ‘v3.0’
});
//jQuery(‘#fb-root’).trigger(‘facebook:init’);
document.body.className += » fbinit»;
};
(function (d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) {
return;
}
js = d.createElement(s);
js.id = id;
js.src = «http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js»;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
} else {
$.lazyscript(options);
}
});
function loadFacebookAPI() {
$.getScript(«http://connect.facebook.net/en_US/sdk.js», function(){
FB.init({
appId: ‘219378041527087’,
cookie: true,
xfbml: true,
version: ‘v3.0’
});
facebookAPILoaded = true;
});
}
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Τσίπρας προς επενδυτές: Σε λιγότερο από µια ώρα µπορείτε να δηµιουργήσετε
νέα εταιρεία Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε
ταχείς διαδικασίες, δήλωσε ο πρωθυπουργός Πλοήγηση αναρτήσεων

Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις
µε ταχείς διαδικασίες, δήλωσε ο πρωθυπουργός
Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες, δήλωσε ο πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας σε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου, µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες», συµπλήρωσε. Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι
εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ” αυτό µία
παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η Ελλάδα ανέκτησε την
αυτονοµία της και πάνω απ” όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη,
όπως το «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης», που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά
κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά
εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την
καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την πΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης». Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και
-πάνω απ” όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
Πηγή
Κοινοποίηση:

Σχολιάστε αυτό το άρθρο
σχόλια
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Τσίπρας: µήνυµα ευθύνης η Συµφωνία των Πρεσπών
Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις επενδύσεις και το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα, σε µήνυµά του προς το
“Invest In Greece”.
Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις επενδύσεις και το οικονοµικό κλίµα στην Ελλάδα, σε µήνυµά του προς το
“Invest In Greece”.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός,
σηµειώνοντας ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ'
αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την
αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».

Ο Πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης», την ώρα πάντως που ο Ζόραν Ζάεφ επιµένει στις προκλητικές αναφορές,
συνιστώντας µάλιστα στην ελληνική πλευρά να ειναι πιό προσεκτική στις δηλώσεις της,
ιδίως σε ότι αφορά την µακεδονική γλώσσα.
Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

http://www.insider.gr/
Publication date: 10/12/2018 19:26
Alexa ranking (Greece): 219
https://www.insider.gr/eidiseis/oikonomia/102151/minyma-gia-synehisi-ton-metarr...

Μήνυµα για συνέχιση των µεταρρυθµίσεων από τη Νέα Υόρκη
Η Ελλάδα µπήκε µε το «δεξί» στη µεταµνηµονιακή εποχή, αλλά απαιτείται συνέχιση των µεταρρυθµίσεων.
Η Ελλάδα επιτυγχάνει τους δηµοσιονοµικούς στόχους αλλά πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις για να
επέλθει η οικονοµική ανάκαµψη. Αυτό ήταν ένα από τα βασικά συµπεράσµατα των συµµετεχόντων στο
συνέδριο «Invest in Greece» της Capital Link που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
«Η πρώτη τριµηνιαία έκθεση αυξηµένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει µια θετική έναρξη
της µετά προγραµµατικής εποχής για την Ελλάδα», σηµείωσε ο επικεφαλής του κλιµακίου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο προσθέτοντας ότι η χώρα µας θα πιάσει τους
δηµοσιονοµικούς στόχους που έχουν συµφωνηθεί το 2019.
Σε αντίθεση µε τα δηµοσιονοµικά όµως στο πεδίο των µεταρρυθµίσεων αποµένουν ακόµα βήµατα που
πρέπει να γίνουν προειδοποίησε ο κ. Κοστέλο σηµειώνοντας ότι για να λάβει τη δόση των 700 εκατ. ευρώ
ση Ελλάδα το πρώτο τρίµηνο του 2019 θα πρέπει να έχουν όλες οι µεταρρυθµίσεις που έχουν συµφωνηθεί.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και στις
αποκρατικοποιήσεις.
Εξάλλου, όπως δήλωσε και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης που συµµετείχε
στο συνέδριο µέσω τηλεδιάσκεψης ο τοµέας που η Ελλάδα έχει αριστεύσει πραγµατικά είναι αυτός των
δηµόσιων οικονοµικών. «Για αρκετά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα», σηµείωσε.
Ο επικεφαλής οικονοµολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος δήλωσε ότι η χώρα µας έχει τη
δυνατότητα δυναµικής ανάπτυξης αλλά για να αξιοποιήσει αυτή τη δυναµική θα πρέπει να βελτιωθεί η
εµπιστοσύνη των αγορών κάτι το οποίο απαιτεί ταχεία αντιµετώπιση των διαρθρωτικών ανεπαρκειών. Ο
ίδιος προειδοποίησε πως από την στιγµή που το διεθνές περιβάλλον γίνεται πιο ασταθές, ο χρόνος είναι
πολύτιµος.
Μποµπ Τράα: Η Ελλάδα αντιδρά αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον
«Τόσο η Δεξιά όσο και η Αριστερά υπόσχονται φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις στις δαπάνες µε
πόρους που η Ελλάδα δεν έχει», τόνισε ο πρώην τοποτηρητής του ΔΝΤ στην Ελλάδα, και πλέον
ανεξάρτητος οικονοµικός σύµβουλος, Μπόµπ Τράα και πρόσθεσε πως απότοκο της εξέλιξης αυτής είναι η
Ελλάδα να αντιδρά σε γεγονότα, αντί να διαµορφώνει το δικό της µέλλον.
Κάνοντας µια αυτοκριτική για τη στάση του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραµµα τόνισε πως το µεγαλύτερο
λάθος ήταν ότι η επικοινωνία µε τον ελληνικό λαό ήταν φτωχή. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι
σκληρά. Έπρεπε να κάνουµε περισσότερα για να συζητήσουµε και να εξηγήσουµε το τι συνέβαινε µε την
οικονοµία», σηµείωσε.
Τσάκωνας (ΟΔΔΗΧ): Τέσσερις στόχοι για έξοδο στις αγορές
Στους τέσσερις στόχους που έχει θέσει ως βάση της στρατηγικής διαχείρισης του δηµόσιου χρέους
αναφέρθηκε ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας. Ο πρώτος είναι η κάλυψη των ετήσιων
ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών µέσω της µόνιµης και διαρκούς πρόσβασης στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές. Ο δεύτερος είναι η ενεργή διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενσωµατώνονται στο
χαρτοφυλάκιο χρέους. Ο τρίτος στόχος είναι η διαχείριση των ταµειακών αποθεµάτων τόσο του
Ελληνικού Δηµοσίου όσο και των Κυβερνητικών Φορέων και τέταρτος στόχος είναι η διαχείριση της
βραχυπρόθεσµης ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.
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Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
Τσίπρας
συµφωνια των πρεσπων
Ελλάδα
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Ο Τσίπρας προσκαλεί επενδυτές: Δηµιουργία εταιρείας σε λιγότερο από µία
ώρα
Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς
διαδικασίες, είπε ο πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε
γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου, µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» συµπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ’ όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Α. Τσίπρας προς επενδυτές: «Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια χώρα ελκυστική
για επενδύσεις»

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις
µεταρρυθµίσεις που, όπως ανέφερε, προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
«Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης», που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που
είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την
καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
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Τσίπρας: Η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν ασφαλή επενδυτικό προορισµό
Στο νέο κλίµα και τις προοπτικές που έχουν «γεννηθεί» µετά την έξοδο της Ελλάδας από τα µνηµόνια
αναφέρθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, σε µήνυµά του που αναγνώστηκε κατά το 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», τόνισε ο πρωθυπουργός για να προσθέσει:
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)».
Όπως υπογράµµισε, εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ'
αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την
αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης», είπε.
Αναφέρθηκε, δε, σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας,
την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν. «Η
µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το 'Στρατηγικό
σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς
και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και
καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω
της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη µνεία για τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, αλλά και για τη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας σηµείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλα- ασφαλή
επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας προς επενδυτές: Σε λιγότερο από µια ώρα θα δηµιουργείτε νέα
εταιρεία
Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες, δήλωσε ο πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
σε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου, µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες», συµπλήρωσε. Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι
εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ' αυτό µία
παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η Ελλάδα ανέκτησε την
αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη,
όπως το "Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης", που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά
κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά
εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την
καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την πΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης». Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και
-πάνω απ' όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.

https://sofokleous10.gr/
Publication date: 10/12/2018 19:22
Alexa ranking (Greece): 6637
https://sofokleous10.gr/index.php/politics/item/168738-minyma-tsipra-se-ependyte...

Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσειςµε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικώνσχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
Το µήνυµα του Πρωθυπουργού στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις
χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής
προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι εργασίες του φόρουµ
λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία
ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε
ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε
πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη
περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η Ελλάδα
ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα
µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την
αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας, την πρόοδο στα
δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις
που προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από
δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το 'Στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που
παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους»
είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που
είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας
ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και
τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας
και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν
υποσχόµενο και -πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και
παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Το νέο επενδυτικό προφίλ της Ελλάδας παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας στη Νέα
Υόρκη

Σε µήνυµά του στο Capital Link ο πρωθυπουργός στάθηκε στις
αλλαγές που έφερε ο νέος επενδυτικός νόµος για την ίδρυση
επιχειρήσεων.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί
τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα αποτελεί έναν ασφαλή επενδυτικό προορισµό
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Επιπλέον, σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών.
«Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονοµίας, την
πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα
µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσίπρα προς επενδυτές: Σε λιγότερο από µια ώρα µπορείτε να δηµιουργήσετε
νέα εταιρεία
Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες, δήλωσε ο πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
σε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου, µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες», συµπλήρωσε. Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι
εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ' αυτό µία
παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η Ελλάδα ανέκτησε την
αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
"Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης", που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που
είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη
χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την πΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ'
όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια ελκυστική για επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Tags : CAPITAL LINK Ελλάδα ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρας
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
10 Δεκεµβρίου 2018 - 19:13

Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία
εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις
χώρα
dailythεss
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Α. Τσίπρας προς επενδυτές: «Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια χώρα ελκυστική
για επενδύσεις»
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις
µεταρρυθµίσεις που, όπως ανέφερε, προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
"Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης", που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που
είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την
καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
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Τσίπρας σε Capital Link: Εξαγωγική χώρα ελκυστική για επενδύσεις η Ελλάδα
Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα, τόνισε ο πρωθυπουργός.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται
στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», αναφέρει ο Έλληνας
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», ανέφερε ο πρωθυπουργός.
Σύµφωνα µε τον Αλέξη Τσίπρα, εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Να σηµειώσουµε ότι οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε
συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Μήνυµα Αλ.Τσίπρα στο 20ο Forum του Capital Link: Η Ελλάδα είναι ελκυστική για
επενδύσεις
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα
η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας
παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του
µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)»
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µία
παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την
αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. Περιέγραψε επίσης τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών
πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την πΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.-
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Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής και εκλυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα

“Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή”, ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
“Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)”, πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. “Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης”.
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις
µεταρρυθµίσεις που, όπως ανέφερε, προχωρούν. “Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από
δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά
ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει
πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους” είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα
χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων”.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία “έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης”.
Καταλήγοντας, σηµείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλα- ασφαλή
επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µια ελκυστική για επενδύσεις χώρα
Newsroom , CNN Greece
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται
στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο
πρόγραµµα στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση
των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από
όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο A. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Tσίπρας: "Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα εταιρία σε λιγότερο από µία ώρα"
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.

Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. "Μπορείτε τώρα να
δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει
στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές
Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες, είπε ο πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε
γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου, µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» συµπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ' όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
Κοινοποίηση
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
newsbeast.gr
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Κάλεσµα σε Αµερικανούς επενδυτές από τον Τσίπρα
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital
Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη.
Ο Πρωθυπουργός στο µήνυµά του στέκεται στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής,
τονίζοντας πως η χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς
βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» συµπλήρωσε.
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Τσιπρας: Ασφαλης και υποσχοµενος επενδυτικος προορισµος η Ελλαδα

Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα και χτίζει ένα µέλλον ευηµερίας σε πιο υγιή βάση, ήταν το
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο 20ο συνέδριο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link για την Ελλάδα που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε µια
τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση, εφαρµόζοντας παράλληλα µια σειρά φιλόδοξων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει το φορολογικό σύστηµα, έχουν δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο αποτελεσµατική τη Δηµόσια Διοίκηση.
Ο ίδιος υπογράµµισε ακόµα ότι η συµφωνία του Eurogroup του Ιουνίου καθιστά το ελληνικό χρέος βιώσιµο
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ αναφέρθηκε και στη συµφωνία µε την πΓΔΜ, επισηµαίνοντας ότι
αποδεικνύει πως η Ελλάδα αποτελεί δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα.
Αναλυτικά το µήνυµα του κ. Τσίπρα:
«Το Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω τις τελευταίες ο...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Τσίπρας: Νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα» , ανέφερε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία: Αρχείο
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Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα είναι και πάλι ένας ασφαλής επενδυτικός
προορισµός
Η Ελλάδα εισέρχεται σε µια νέα υποσχόµενη εποχή ευηµερίας, έχοντας ξανακερδίσει την αυτονοµία της
και αποτελεί και πάλι έναν πολλά υποσχόµενο και κυρίως ασφαλή επενδυτικό προορισµό, τόνισε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε µήνυµά του στο ετήσιο επενδυτικό forum της Capital Link που
πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που η Ελλάδα άφησε πίσω της
το τελευταίο πρόγραµµα χρηµατοοικονοµικής βοήθειας, και µαζί του µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης,
αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών.
Όπως σηµείωσε, η Ελλάδα έχει ξανακερδίσει την αυτονοµία της και -πάνω απ' όλα- την εµπιστοσύνη σε ένα
µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης.
“Προχωρούµε προς τα εµπρός και οι συνθήκες είναι πιο ευνοϊκές από ποτέ. O ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει
το 2% και όλες οι προβολές υποδηλώνουν ότι η τροχιά του θα παραµείνει ανοδική. Επιτύχαµε µια τεράστια
δηµοσιονοµική προσαρµογή, µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για τέσσερα συναπτά έτη. Επιπλέον, τα
πρόσφατα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στο Eurogroup τον Ιούνιο του 2018,
εξασφάλισαν τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο προσεχές µέλλον”, ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.
Πρόσθεσε δε ότι χάρη σε µια σειρά σηµαντικών µεταρρυθµίσεων και συντονισµένων δράσεων, η Ελλάδα
έχει πλέον ένα σταθερό και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις
περιβάλλον και µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
“Σήµερα η Ελλάδα εξελίσσεται σε µια χώρα προσανατολισµένη στις εξαγωγές και ελκυστική στις
επενδύσεις, η οποία εστιάζει στην καινοτοµία και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης
αξίας”, τόνισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις µεταρρυθµίσεις που έχουν γίνει όσον αφορά την
αδειοδότηση νέων επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, πλέον µπορεί κάποιος να συστήσει µια νέα επιχείρηση σε
λιγότερο από µία ώρα, ενώ πρόσθεσε ότι το νέο νοµικό πλαίσιο διευκολύνει τις στρατηγικές επενδύσεις.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΟΟΣΑ ανέδειξε την Ελλάδα πρώτη σε ότι αφορά τις
µεταρρυθµίσεις, ούτε ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα αναγνωρίζουν πλήρως τις προσπάθειες της
χώρας.
“Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή και αυτή τη φορά σε υγιή βάση”, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας
ότι η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης της ανάπτυξης, όπως:
- Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο καθορίζει και προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους.
- Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος, ο οποίος παρέχει τα κεφάλαια και τα σωστά κίνητρα για τις επιχειρήσεις
και την προώθηση της καινοτοµίας.
- Τα χρηµατοοικονοµικά εργαλεία και τα προγράµµατα ενίσχυση της ρευστότητας µέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζες, της συνεργασίας µε την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ και τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών κονδυλίων και επενδυτικών σχεδίων.
Όλα τα παραπάνω, σηµείωσε ο Αλέξης Τσίπρας, επιτρέπουν στην Ελλάδα να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων στη Μεσόγειο, παράλληλα µε τα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα που διαθέτει όπως το ανθρώπινο κεφάλαιο, η ναυτιλία, ο τουρισµός, η ενέργεια, η
εφοδιαστική αλυσίδα και η αγροτική βιοµηχανία.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στη συµφωνία των Πρεσπών, η οποία όπως τόνισε έδωσε
λύση σε µια µακροχρόνια διαµάχη και έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προάγει τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, αναζητώντας πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης.
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Πρόσκληση Τσίπρα για επενδύσεις στο Capital Link
#Αλέξης Τσίπρας
#Επενδύσεις
Newsroom 10/12/2018 18:44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Ο Τσίπρας και το «τυράκι» στους επενδυτές: «Ασφαλής προορισµός η Ελλάδα»

Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η
Ελλάδα, έχοντας αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας,
είναι εκ νέου ένας πολλά υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο
Πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η
χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς βάσεις.
Ο Αλέξης Τσίπρας, τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
Δείτε επίσης: Μπάρκας: «Νέα Δηµοκρατία και VMRO ταυτίζονται»
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Α.Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μήνυµα Τσίπρα σε Αµερικανούς: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.-
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«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις
χώρα», το µήνυµα Τσίπρα στο φόρουµ της Capital Link
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται
στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε
συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος
πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα
µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις
µεταρρυθµίσεις που προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που
ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά
ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει
πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα
χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω
από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
(ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Αλέξης Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα
η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας
παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του
µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Τσίπρας: Ασφαλής και υποσχόµενος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα και χτίζει ένα µέλλον ευηµερίας σε πιο υγιή βάση, ήταν το
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του Έλληνα Πρωθυπουργού στο 20ο συνέδριο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link για την Ελλάδα που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε µια
τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση, εφαρµόζοντας παράλληλα µια σειρά φιλόδοξων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει το φορολογικό σύστηµα, έχουν δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο αποτελεσµατική τη Δηµόσια Διοίκηση. Ο ίδιος υπογράµµισε
ακόµα ότι η συµφωνία του Eurogroup του Ιουνίου καθιστά το ελληνικό χρέος βιώσιµο για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ενώ αναφέρθηκε και στη συµφωνία µε την πΓΔΜ, επισηµαίνοντας ότι αποδεικνύει πως η Ελλάδα
αποτελεί δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα. Αναλυτικά το µήνυµα του κ. Τσίπρα: «Το
Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω τις τελευταίες οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και το κυριότερο τις ανανεωµένες µας δυνατότητες για επενδυτικές
συνεργασίες. Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που αφήσαµε πίσω µας το τελευταίο
πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας και µαζί µε αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και
χαµηλών προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει πλέον την αυτονοµία της και πάνω από όλα την
εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον µε ευηµερία, δηµιουργικότητα και ανάπτυξη. Προχωράµε µπροστά και οι
υποκείµενες συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από οποτεδήποτε άλλοτε. Ο ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει
το 2% και όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραµείνει σε ανοδική τροχιά. »Επιτύχαµε µια τεράστια
δηµοσιονοµική εξισορρόπηση µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για τέσσερα διαδοχικά χρόνια. Επιπλέον, τα
τελευταία µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στο Eurogroup του Ιουνίου του 2018
διασφάλισαν τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο ορατό µέλλον. Χάρη σε µια σειρά
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν και συντονισµένων δράσεων, η Ελλάδα έχει πλέον ένα
πιο σταθερό και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και
µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. »Η Ελλάδα µετασχηµατίζεται σήµερα σε µια προσανατολισµένη
στις εξαγωγές και ελκυστική στις επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην καινοτοµία και στην παραγωγή
υψηλής προστιθέµενης αξίας. Μπορείτε τώρα να ανοίξετε µια εταιρεία σε λιγότερο από µια ώρα και νέα
νοµικά πλαίσια διευκολύνουν την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων µε διαδικασίες fast track. Δεν
είναι λοιπόν τυχαίο που ο ΟΟΣΑ έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στην εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και οι ευρωπαϊκοί θεσµοί αναγνώρισαν πλήρως τις προσπάθειες µας. »Η Ελλάδα κάνει µια
νέα αρχή και αυτή τη φορά είναι σε υγιή βάση. Τούτη η µεταρρυθµιστική προσπάθεια στηρίζεται από
ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης όπως: Το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θέτει και
προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους.Τον νέο αναπτυξιακό νόµο, που προσφέρει
πόρους και τα κατάλληλα κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους επιχειρηµατίες.Το µεγάλο εύρος των
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και µηχανισµών για την ενίσχυση της ρευστότητας µέσω της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι συνεργασίες µε τις ΕΙΒ και EBRD και την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.»Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στην Ελλάδα να
εκµεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων στη Μεσόγειο µαζί µε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε στο ανθρώπινο κεφάλαιο κορυφαίας ποιότητας, στη ναυτιλία, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics και την αγροδιατροφή. »Η συµφωνία µε τους γείτονες µας, την πΓΔΜ, η
οποία επίλυσε µια µακροχρόνια διαµάχη, έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, επιδιώκοντας πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης. Τέλος, η Ελλάδα αποτελεί και πάλι έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα ασφαλή επενδυτικό
προορισµό και σας καλώ να εµπιστευτείτε τις δυνατότητες της». ΑΜΠΕ «The New Daily Mail»
TheNewDailyMail
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Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής και εκλυστικός επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα

ADMAN

“Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή”, ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
“Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)”, πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. “Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης”.
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις
µεταρρυθµίσεις που, όπως ανέφερε, προχωρούν. “Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από
δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά
ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει
πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους” είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα
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χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων”.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία “έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης”.
Καταλήγοντας, σηµείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλα- ασφαλή
επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας στο Capital Link: Η Ελλάδα ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της
«Η Ελλάδα ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της», τόνισε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας,
από το βήµα του 20ου επενδυτικού συνεδρίου Capital Link, στη Νέα Υόρκη. «Η Ελλάδα µετατρέπεται σε
µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής
προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός. «Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς
διαδικασίες (fast track)», τόνισε, µεταξύ άλλων, ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός τόνισε «την τεράστια σηµασία της ολοκλήρωσης του 3ου και τελικού προγράµµατος
στήριξης», τονίζοντας πως η Ελλάδα αφήνει πίσω της «µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας
και χαµηλών προσδοκιών».
Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, «η Ελλάδα ανέκτησε τελικά την αυτονοµία της και
πάνω απ ‘όλα την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης σε ποιο υγιή
βάση», αναφέροντας πως τώρα η χώρα «µπορεί να επωφεληθεί από τη γεωστρατηγική της θέση
αναδεικνύοντας τα συγκριτικά της πλεονεκτήµατα».
Η πλήρης δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στο Capital Link:
«Το Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω τις τελευταίες οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και το κυριότερο τις ανανεωµένες µας δυνατότητες για επενδυτικές συνεργασίες.
Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που αφήσαµε πίσω µας το τελευταίο πρόγραµµα
οικονοµικής βοήθειας και µαζί µε αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει πλέον την αυτονοµία της και πάνω από όλα την εµπιστοσύνη σε ένα
µέλλον µε ευηµερία, δηµιουργικότητα και ανάπτυξη.
Προχωράµε µπροστά και οι υποκείµενες συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από οποτεδήποτε άλλοτε. Ο
ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραµείνει σε ανοδική
τροχιά.
Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για τέσσερα
διαδοχικά χρόνια. Επιπλέον, τα τελευταία µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στο
Eurogroup του Ιουνίου του 2018 διασφάλισαν τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο
ορατό µέλλον.
Χάρη σε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν και συντονισµένων δράσεων, η
Ελλάδα έχει πλέον ένα πιο σταθερό και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
Η Ελλάδα µετασχηµατίζεται σήµερα σε µια προσανατολισµένη στις εξαγωγές και ελκυστική στις
επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην καινοτοµία και στην παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Μπορείτε τώρα να ανοίξετε µια εταιρεία σε λιγότερο από µια ώρα και νέα νοµικά πλαίσια διευκολύνουν
την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων µε διαδικασίες fast track.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο ΟΟΣΑ έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στην εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και οι ευρωπαϊκοί θεσµοί αναγνώρισαν πλήρως τις προσπάθειες µας.
Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή και αυτή τη φορά είναι σε υγιή βάση.
Τούτη η µεταρρυθµιστική προσπάθεια στηρίζεται από ουσιαστικές δράσεις για την
ενίσχυση της ανάπτυξης όπως:
Το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θέτει και προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους.
Τον νέο αναπτυξιακό νόµο, που προσφέρει πόρους και τα κατάλληλα κίνητρα σε επιχειρήσεις και
καινοτόµους επιχειρηµατίες.
Το µεγάλο εύρος των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και µηχανισµών για την ενίσχυση της
ρευστότητας µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι συνεργασίες µε τις ΕΙΒ και EBRD και
την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στην Ελλάδα να εκµεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόµι
τριών ηπείρων στη Μεσόγειο µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε στο ανθρώπινο κεφάλαιο
κορυφαίας ποιότητας, στη ναυτιλία, τον τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics και την αγροδιατροφή.
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Η συµφωνία µε τους γείτονες µας, την ΠΓΔΜ, η οποία επίλυσε µια µακροχρόνια διαµάχη, έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, επιδιώκοντας πάντα νέους
τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Τέλος, η Ελλάδα αποτελεί και πάλι έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό και
σας καλώ να εµπιστευτείτε τις δυνατότητες της».
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Αισιοδοξία, αλλά και μηνύματα στο επενδυτικό φόρουμ της «Capital Link» στη Νέα
Υόρκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
"Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτομία και στην υψηλής προστιθέμενης αξίας παραγωγή", ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του μήνυμα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουμ λαμβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, με συμμετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
"Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε μία νέα εταιρεία σε λιγότερο από μία ώρα και ο νέος νόμος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)", πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εδώ και τέσσερις μήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραμμα
στήριξης και μ' αυτό μία παρατεταμένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαμηλών προσδοκιών. "Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονομία της και πάνω απ' όλα την εμπιστοσύνη για ένα μέλλον ευημερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης".
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που, όπως είπε, δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο στα δημοσιονομικά και τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις
μεταρρυθμίσεις που, όπως ανέφερε, προχωρούν. "Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια διευκολύνεται από
δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά
ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει
πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόμους" είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα
χρηματοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες με
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
(EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων".
Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συμφωνία με την ΠΓΔΜ η οποία "έδειξε στον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αμοιβαίας
ανάπτυξης".
Καταλήγοντας, σημείωσε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόμενο και -πάνω από όλα- ασφαλή
επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Αλέξης Τσίπρας
επενδύσεις
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Τσίπρας από Ν.Υόρκη: Ηγέτικα δύναµη και ασφαλής επενδυτικός προορισµός
η Ελλάδα
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα,
έχοντας αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου ένας πολλά
υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός
στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος
προσαρµογής, τονίζοντας πως η χώρα ανέκτησε την
αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε
τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της
γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο για
αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από
ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και προάγει
την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
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Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Προειδοποιήσεις από τον Κοστέλο για τον κατώτατο µισθό στην Ελλάδα
Συστάσεις προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να µην αποκλίνει των µεταρρυθµίσεων για τις
οποίες έχει δεσµευτεί σε κρίσιµα ζητήµατα όπως είναι η αύξηση του κατώτατου µισθού και η
µείωση του αριθµού των «κόκκινων» δανείων στις ελληνικές τράπεζες, έστειλε τη Δευτέρα το
στέλεχος της Κοµισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Κοστέλο τόνισε πως ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία. Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές
τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700
εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Ο κ. Κοστέλο επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι
θετική σε γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταµνηµονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι
ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά µε το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης
(µιλώντας µέσω τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν
αυτό της δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήµανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων ούτως ώστε να διαµορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ο πρώην εκπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα επεσήµανε ότι το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής
προσαρµογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά για να εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην
οικονοµία.
Ο κ. Τρα επισήµανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικό σύστηµα δεν έχει σχέδιο,
ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε χρήµατα
τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί να διαµορφώνει το
δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.
Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής
του Οργανισµού: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού και τη διαµόρφωση µιας
καµπύλης οµολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι στους
επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης.
Ανέφερε ότι το τρίτο µνηµόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, µε την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους.
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Ο Τσίπρας «πούλησε» και πάλι Ελλάδα σε Αµερικανούς επενδυτές
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η
Ελλάδα, έχοντας αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ
νέου ένας πολλά υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο
πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η
χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς βάσεις.
Ο ΄ίδιος τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο για
αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
Αναλυτικά το µήνυµα του κ. Τσίπρα:
«Το Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω τις τελευταίες οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και το κυριότερο τις ανανεωµένες µας δυνατότητες για επενδυτικές συνεργασίες.
Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που αφήσαµε πίσω µας το τελευταίο πρόγραµµα
οικονοµικής βοήθειας και µαζί µε αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει πλέον την αυτονοµία της και πάνω από όλα την εµπιστοσύνη σε ένα
µέλλον µε ευηµερία, δηµιουργικότητα και ανάπτυξη.
Προχωράµε µπροστά και οι υποκείµενες συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από οποτεδήποτε άλλοτε.
Ο ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραµείνει σε ανοδική
τροχιά.
Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για τέσσερα
διαδοχικά χρόνια. Επιπλέον, τα τελευταία µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στοEurogroup
του Ιουνίου του 2018 διασφάλισαν τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο ορατό
µέλλον.
Χάρη σε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν και συντονισµένων δράσεων, η
Ελλάδα έχει πλέον ένα πιο σταθερό και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
Η Ελλάδα µετασχηµατίζεται σήµερα σε µια προσανατολισµένη στις εξαγωγές και ελκυστική στις
επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην καινοτοµία και στην παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Μπορείτε τώρα να ανοίξετε µια εταιρεία σε λιγότερο από µια ώρα και νέα νοµικά πλαίσια διευκολύνουν
την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων µε διαδικασίες fast track.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο ΟΟΣΑ έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στην εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και οι ευρωπαϊκοί θεσµοί αναγνώρισαν πλήρως τις προσπάθειες µας.
Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή και αυτή τη φορά είναι σε υγιή βάση.
Τούτη η µεταρρυθµιστική προσπάθεια στηρίζεται από ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση της
ανάπτυξης όπως:
Το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θέτει και προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους.
Τον νέο αναπτυξιακό νόµο, που προσφέρει πόρους και τα κατάλληλα κίνητρα σε επιχειρήσεις και
καινοτόµους επιχειρηµατίες.
Το µεγάλο εύρος των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και µηχανισµών για την ενίσχυση της ρευστότητας
µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι συνεργασίες µε τις ΕΙΒ και EBRD και την καλύτερη δυνατή
εκµετάλλευση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στην Ελλάδα να εκµεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόµι
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τριών ηπείρων στη Μεσόγειο µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε στο ανθρώπινο κεφάλαιο
κορυφαίας ποιότητας, στη ναυτιλία, τον τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics και την αγροδιατροφή.
Η συµφωνία µε τους γείτονες µας, την ΠΓΔΜ, η οποία επίλυσε µια µακροχρόνια διαµάχη, έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, επιδιώκοντας πάντα νέους
τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Τέλος, η Ελλάδα αποτελεί και πάλι έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό και
σας καλώ να εµπιστευτείτε τις δυνατότητες της».
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Τσίπρας: Επενδυτικός προορισµός που προσδίδει ασφάλεια η Ελλάδα
Τη σταθερότητα των επενδύσεων στην Ελλάδα, επισήµανε ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά
τη διάρκεια του «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη,
σηµειώνοντας πως η χώρα έχει αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας και
είναι πλέον ένας πολλά υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Ο κ. Τσίπρας µίλησε για την ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η χώρα
ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης, ενώ παράλληλα, επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης µε υγιείς βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Κλείνοντας, συµπλήρωσε ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη
περιοχή και προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
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Κοστέλο: «Προσέξτε πολύ τις αλλαγές σε κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη»
Συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ προσεκτικά βήµατα αναφορικά
µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό και µε τις παρεµβάσεις στα
κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη – Σταθάκη,
απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήµανε ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία.
Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι
πρόσθετες παρεµβάσεις στο χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Ο κ. Κοστέλο επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας είναι
θετική σε γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη µεταµνηµονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι
ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά µε το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης (µιλώντας µέσω
τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν αυτό της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήµανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων ούτως ώστε να διαµορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελλάδα Μποµπ Τρα επεσήµανε ότι το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
Τα προγράµµατα δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά για να
εξηγήσουµε τι συµβαίνει στην οικονοµία.
Ο κύριος Τρα επισήµανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικό σύστηµα δεν έχει
σχέδιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών γίνονται µε
χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί να
διαµορφώνει το δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.
Οι 4 άξονες του ΟΔΔΗΧ
Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής του
Οργανισµού: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού και τη διαµόρφωση µιας καµπύλης
οµολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι στους επενδυτές και
στους οργανισµούς αξιολόγησης.
Ανέφερε ότι το τρίτο µνηµόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, µε την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους.
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Συστάσεις Κοστέλο για προσεκτικά βήµατα σε κατώτατο µισθό - νόµο Κατσέλη
Συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ προσεκτικά βήματα αναφορικά
με τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση με τον κατώτατο μισθό και με τις παρεμβάσεις στα
κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας μέσω του "διαδόχου" του Ν. Κατσέλη – Σταθάκη,
απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Κοστέλο επισήμανε ότι οι διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε μία σειρά από κρίσιμα πεδία. Εφόσον η Ελλάδα ολοκληρώσει όλες αυτές
τις εναπομείνασες δεσμεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες παρεμβάσεις στο χρέος αξίας 700
εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Ο κ. Κοστέλο επισήμανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας είναι
θετική σε γενικές γραμμές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη μεταμνημονιακή εποχή. Ανέφερε επίσης ότι
ο προϋπολογισμός του 2019 είναι σύμφωνος με τους δημοσιονομικούς στόχους αναφορικά με το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης (μιλώντας μέσω
τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν αυτό της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήμανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράμματα μεταρρυθμίσεων ούτως ώστε να διαμορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ελλάδα Μπομπ Τρα επεσήμανε ότι το
μεγαλύτερο λάθος του Ταμείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του με τον ελληνικό λαό. Τα προγράμματα
δημοσιονομικής προσαρμογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουμε πιο πολλά για να εξηγήσουμε τι
συµβαίνει στην οικονοµία.
Ο κύριος Τρα επισήμανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικό σύστημα δεν έχει
σχέδιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσμεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών γίνονται με
χρήματα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί να
διαµορφώνει το δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.
Οι 4 άξονες του ΟΔΔΗΧ
Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής του
Οργανισμού: την παροχή διαφάνειας, τη μείωση του κόστους δανεισμού και τη διαμόρφωση μιας καμπύλης
ομολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εμπιστοσύνης απέναντι στους επενδυτές και
στους οργανισµούς αξιολόγησης.
Ανέφερε ότι το τρίτο μνημόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, με την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους.
Capital Link
Decklan Costello
µεταρρυθµίσεις
νόµος Κατσέλη
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Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα η
Ελλάδα
Οµιλία του πρωθυπουργού στο ετήσιο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum
Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής επενδυτικός προορισµός µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην
ενέργεια, το ανθρώπινο δυναµικό, την ναυτιλία, τον τουρισµό και τον αγροτικό τοµέα
επεσήµανε µεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στην οµιλία του στο ετήσιο
συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum.
Συγκεκριµένα στην οµιλία του ο πρωθυπουργός ανέφερε τα εξής:
«Το Capital Link είναι πάντα µια µεγάλη ευκαιρία για µένα να παρουσιάσω τις τελευταίες οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και, πάνω από όλα, το ανανεωµένο µας δυναµικό για εταιρικές σχέσεις
επενδύσεων.
Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που αφήσαµε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
χρηµατοοικονοµικής βοήθειας, και µαζί του, µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και
χαµηλών προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει ξανακερδίσει την αυτονοµία της και - πάνω απ ‘όλα - την
εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης.
Προχωρούµε προς τα εµπρός και οι συνθήκες στήριξης είναι πιο ευνοϊκές από ποτέ.
Ο ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι προβολές υποδηλώνουν ότι η τροχιά του θα παραµείνει
ανοδική. Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική επανεξισορρόπηση µε τα δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για
τέσσερα συναπτά έτη.
Επιπλέον, τα πρόσφατα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στο Eurogroup τον Ιούνιο του
2018, εξασφάλισαν την βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο προσεχές µέλλον.
Χάρη επίσης σε µια σειρά εφαρµογών βαθιάς µεταρρύθµισης και συντονισµένης δράσης, η Ελλάδα έχει
πλέον ένα σταθερό και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον
και µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
Σήµερα η Ελλάδα µεταβαίνει σε µια ελκυστική στις εξαγωγές χώρα, η οποία επικεντρώνεται στην
καινοτοµία και στην παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Τώρα µπορείτε να ξεκινήσετε µια νέα επιχείρηση σε λιγότερο από µία ώρα και τα νέα νοµικά πλαίσια
διευκολύνουν τις στρατηγικές επενδύσεις µε γρήγορο τρόπο.
Εποµένως, δεν είναι τυχαίο ότι ο ΟΟΣΑ χορήγησε στην Ελλάδα την πρώτη θέση σε βαθιά αίτηση
µεταρρύθµισης και τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα αναγνώρισαν πλήρως τις προσπάθειές µας.
Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή και αυτή τη φορά σε υγιή βάση.
Αυτή η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από τις ενέργειες που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη,
όπως:
- Το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το οποίο καθορίζει και προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους.
- Ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος, ο οποίος παρέχει τα κεφάλαια και τα σωστά κίνητρα για τις επιχειρήσεις
και τους καινοτόµους.
- Το ευρύ σύνολο χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και προγραµµάτων για την ενίσχυση της ρευστότητας
µέσω της Ελληνικής Τράπεζας Ανάπτυξης, οι εταιρικές σχέσεις µε την ΕΤΕπ και την ΕΤΑΑ και η βέλτιστη
αξιοποίηση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών κονδυλίων και επενδυτικών σχεδίων.
Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στην Ελλάδα να επωφεληθεί από τη γεωστρατηγική της θέση στο
σταυροδρόµι τριών ηπείρων στη Μεσόγειο, παράλληλα µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε στα
κορυφαία ανθρώπινα κεφάλαια, ναυτιλία, τουρισµός, ενέργεια, εφοδιαστική και αγροτοβιοµηχανία.
Η συµφωνία µε τους γείτονές µας, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δηµοκρατία της Μακεδονίας, που επέλυσε
τη µακροχρόνια διαµάχη µας έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προάγει τη συναίνεση
και τη σταθερότητα, αναζητώντας πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Συµπερασµατικά, η Ελλάδα είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και - πάνω από όλα - ασφαλής
επενδυτικός προορισµός και σας παροτρύνω να εµπιστευθείτε τις δυνατότητές της».
www.worldenergynews.gr
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Τσίπρας: Ασφαλής και υποσχόµενος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Κάλεσµα στους ξένους επενδυτές να εµπιστευτούν τις δυνατότητες της Ελλάδας απηύθυνε ο
πρωθυπουργός στο συνέδριο του Capital Link. Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα της ελληνικής οικονοµίας.
Οι µεταρρυθµίσεις και η στρατηγική θέση στη Μεσόγειο.
Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα και χτίζει ένα µέλλον ευηµερίας σε πιο υγιή βάση, ήταν το
µαγνητοσκοπηµένο µήνυµα του Έλληνα πρωθυπουργού στο 20ο συνέδριο επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link για την Ελλάδα που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε µια
τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση, εφαρµόζοντας παράλληλα µια σειρά φιλόδοξων διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει το φορολογικό σύστηµα, έχουν δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο αποτελεσµατική τη δηµόσια διοίκηση. Ο ίδιος υπογράµµισε
ακόµα ότι η συµφωνία του Eurogroup του Ιουνίου καθιστά το ελληνικό χρέος βιώσιµο για µεγάλο χρονικό
διάστηµα, ενώ αναφέρθηκε και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, επισηµαίνοντας ότι αποδεικνύει πως η Ελλάδα
αποτελεί δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα. Αναλυτικά το µήνυµα του κ. Τσίπρα: «Το
Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω τις τελευταίες οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και το κυριότερο τις ανανεωµένες µας δυνατότητες για επενδυτικές συνεργασίες.
Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που αφήσαµε πίσω µας το τελευταίο πρόγραµµα
οικονοµικής βοήθειας και µαζί µε αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει πλέον την αυτονοµία της και πάνω από όλα την εµπιστοσύνη σε ένα
µέλλον µε ευηµερία, δηµιουργικότητα και ανάπτυξη. Προχωράµε µπροστά και οι υποκείµενες συνθήκες
είναι πολύ πιο ευνοϊκές από οποτεδήποτε άλλοτε. Ο ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι
προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραµείνει σε ανοδική τροχιά. Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική
εξισορρόπηση µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για τέσσερα διαδοχικά χρόνια. Επιπλέον, τα τελευταία
µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στο Eurogroup του Ιουνίου του 2018 διασφάλισαν τη
βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο ορατό µέλλον. Χάρη σε µια σειρά διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν και συντονισµένων δράσεων, η Ελλάδα έχει πλέον ένα πιο σταθερό
και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον και µια πιο
αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. Η Ελλάδα µετασχηµατίζεται σήµερα σε µια προσανατολισµένη στις
εξαγωγές και ελκυστική στις επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην καινοτοµία και στην παραγωγή υψηλής
προστιθέµενης αξίας. Μπορείτε τώρα να ανοίξετε µια εταιρεία σε λιγότερο από µια ώρα και νέα νοµικά
πλαίσια διευκολύνουν την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων µε διαδικασίες fast track. Δεν είναι
λοιπόν τυχαίο που ο ΟΟΣΑ έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στην εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και οι ευρωπαϊκοί θεσµοί αναγνώρισαν πλήρως τις προσπάθειες µας. Η Ελλάδα κάνει µια
νέα αρχή και αυτή τη φορά είναι σε υγιή βάση. Τούτη η µεταρρυθµιστική προσπάθεια στηρίζεται από
ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης όπως: Το αναπτυξιακό σχέδιο , το οποίο θέτει και
προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους. Τον νέο αναπτυξιακό νόµο, που προσφέρει
πόρους και τα κατάλληλα κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους επιχειρηµατίες. Το µεγάλο εύρος των
χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και µηχανισµών για την ενίσχυση της ρευστότητας µέσω της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι συνεργασίες µε τις ΕΙΒ και EBRD και την καλύτερη δυνατή εκµετάλλευση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων. Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στην Ελλάδα να
εκµεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων στη Μεσόγειο µαζί µε τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε στο ανθρώπινο κεφάλαιο κορυφαίας ποιότητας, στη ναυτιλία, τον
τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics και την αγροδιατροφή. Η συµφωνία µε τους γείτονες µας, την ΠΓΔΜ , η
οποία επίλυσε µια µακροχρόνια διαµάχη, έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, επιδιώκοντας πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης. Τέλος, η Ελλάδα αποτελεί και πάλι έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα ασφαλή επενδυτικό
προορισµό και σας καλώ να εµπιστευτείτε τις δυνατότητες της».
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Ασφαλής και υποσχόµενος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω τα χειρότερα και χτίζει ένα µέλλον ευηµερίας σε πιο υγιή βάση, ήταν το
µήνυµα του Έλληνα πρωθυπουργού στο 20ο συνέδριο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link για την Ελλάδα
που διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη.
Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε πως η Ελλάδα πέτυχε µια τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση, εφαρµόζοντας
παράλληλα µια σειρά φιλόδοξων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που έχουν εκσυγχρονίσει το φορολογικό
σύστηµα, έχουν δηµιουργήσει ένα φιλικό για τις επιχειρήσεις περιβάλλον και έχουν κάνει πιο
αποτελεσµατική τη δηµόσια διοίκηση.
Ο ίδιος υπογράµµισε ακόµα ότι η συµφωνία του Eurogroup του Ιουνίου καθιστά το ελληνικό χρέος βιώσιµο
για µεγάλο χρονικό διάστηµα, ενώ αναφέρθηκε και στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, επισηµαίνοντας ότι
αποδεικνύει πως η Ελλάδα αποτελεί δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα.
Αναλυτικά η οµιλία του κ. Τσίπρα:
«Το Capital Link αποτελεί πάντοτε µια σπουδαία ευκαιρία για να παρουσιάσω τις τελευταίες οικονοµικές
εξελίξεις στην Ελλάδα και το κυριότερο τις ανανεωµένες µας δυνατότητες για επενδυτικές συνεργασίες.
Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερις µήνες από τότε που αφήσαµε πίσω µας το τελευταίο πρόγραµµα
οικονοµικής βοήθειας και µαζί µε αυτό µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει πλέον την αυτονοµία της και πάνω από όλα την εµπιστοσύνη σε
ένα µέλλον µε ευηµερία, δηµιουργικότητα και ανάπτυξη.
Προχωράµε µπροστά και οι υποκείµενες συνθήκες είναι πολύ πιο ευνοϊκές από οποτεδήποτε άλλοτε.
Ο ρυθµός ανάπτυξης υπερβαίνει το 2% και όλες οι προβλέψεις δείχνουν ότι θα παραµείνει σε ανοδική
τροχιά.
Επιτύχαµε µια τεράστια δηµοσιονοµική εξισορρόπηση µε δηµοσιονοµικά πλεονάσµατα για τέσσερα
διαδοχικά χρόνια. Επιπλέον, τα τελευταία µέτρα ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν στο
Eurogroup του Ιουνίου του 2018 διασφάλισαν τη βιωσιµότητα του ελληνικού χρέους για πολλά χρόνια στο
ορατό µέλλον.
Χάρη σε µια σειρά διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόστηκαν και συντονισµένων δράσεων, η
Ελλάδα έχει πλέον ένα πιο σταθερό και εκσυγχρονισµένο φορολογικό σύστηµα, ένα φιλικό προς τις
επιχειρήσεις περιβάλλον και µια πιο αποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση.
Η Ελλάδα µετασχηµατίζεται σήµερα σε µια προσανατολισµένη στις εξαγωγές και ελκυστική στις
επενδύσεις χώρα που εστιάζει στην καινοτοµία και στην παραγωγή υψηλής προστιθέµενης αξίας.
Μπορείτε τώρα να ανοίξετε µια εταιρεία σε λιγότερο από µια ώρα και νέα νοµικά πλαίσια διευκολύνουν
την πραγµατοποίηση στρατηγικών επενδύσεων µε διαδικασίες fast track.
Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ο ΟΟΣΑ έδωσε στην Ελλάδα την πρώτη θέση στην εφαρµογή διαρθρωτικών
µεταρρυθµίσεων και οι ευρωπαϊκοί θεσµοί αναγνώρισαν πλήρως τις προσπάθειες µας.
Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή και αυτή τη φορά είναι σε υγιή βάση.
Τούτη η µεταρρυθµιστική προσπάθεια στηρίζεται από ουσιαστικές δράσεις για την ενίσχυση της
ανάπτυξης όπως:
Το αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θέτει και προωθεί µε συνεκτικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους.
Τον νέο αναπτυξιακό νόµο, που προσφέρει πόρους και τα κατάλληλα κίνητρα σε επιχειρήσεις και
καινοτόµους επιχειρηµατίες.
Το µεγάλο εύρος των χρηµατοοικονοµικών εργαλείων και µηχανισµών για την ενίσχυση της ρευστότητας
µέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, οι συνεργασίες µε τις ΕΙΒ και EBRD και την καλύτερη
δυνατή εκµετάλλευση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Όλα τα παραπάνω επιτρέπουν στην Ελλάδα να εκµεταλλευτεί τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόµι
τριών ηπείρων στη Μεσόγειο µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχουµε στο ανθρώπινο
κεφάλαιο κορυφαίας ποιότητας, στη ναυτιλία, τον τουρισµό, την ενέργεια, τα logistics και την
αγροδιατροφή.
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Η συµφωνία µε τους γείτονες µας, την ΠΓΔΜ, η οποία επίλυσε µια µακροχρόνια διαµάχη, έδειξε στον
κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, επιδιώκοντας πάντα
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Τέλος, η Ελλάδα αποτελεί και πάλι έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα ασφαλή επενδυτικό προορισµό και
σας καλώ να εµπιστευτείτε τις δυνατότητες της».
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Τσίπρας: Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή σε υγιή βάση
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα, έχοντας αφήσει πίσω της
µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου ένας πολλά υποσχόµενος και κυρίως
ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Συγκεκριµένα σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα
Υόρκη, ο πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, τονίζοντας πως η χώρα
ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Η Ελλάδα κάνει µια νέα αρχή και αυτή τη φορά σε υγιή
βάση». «Η Ελλάδα είναι και πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και - πάνω από όλα - ασφαλής επενδυτικός
προορισµός και σας παροτρύνω να εµπιστευθείτε τις δυνατότητές της» ανέφερε ο κ. Τσίπρας.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, ενώ τάχθηκε υπέρ της
αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο για αξιοποίηση των συγκριτικών της
πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
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Τσίπρας στο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum: Η Ελλάδα επέστρεψε, και
αυτή τη φορά σε υγιή βάση - [Real.gr]
Ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του συνέχισε λέγοντας ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που απέστειλε
µήνυµα στο συνέδριό της Capital Link και σήµερα θα ήθελε να ξεκινήσει τη σύντοµη οµιλία του
επισηµαίνοντας την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και, του πιο σηµαντικού
προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε επίσης
ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών.
Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο στο οποίο αναφέρθηκε επίσης ο πρωθυπουργός ήταν, ότι, η Ελλάδα ανέκτησε
τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη δυναµική της για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: 'Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, "Η Ελλάδα επέστρεψε, και
αυτή τη φορά σε υγιή βάση". Ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα
µπορεί να επωφεληθεί από τη γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά...
Real.gr ·

πριν από 5 λεπτά ·

Ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του συνέχισε λέγοντας ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που απέστειλε
µήνυµα στο συνέδριό της Capital Link και σήµερα θα ήθελε να ξεκινήσει τη σύντοµη οµιλία του
επισηµαίνοντας την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και, του πιο σηµαντικού
προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης. Ο κ. Τσίπρας ανέφερε επίσης
ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών.
Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο στο οποίο αναφέρθηκε επίσης ο πρωθυπουργός ήταν, ότι, η Ελλάδα ανέκτησε
τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη δυναµική της για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: 'Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, "Η Ελλάδα επέστρεψε, και
αυτή τη φορά σε υγιή βάση". Ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα
µπορεί να επωφεληθεί από τη γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά...
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Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Κάλεσµα στους επενδυτές να έρθουν στην Ελλάδα απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τονίζοντας
ότι χώρα έχοντας αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου
ένας πολλά υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο
Πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η
χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
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Σπάνιες ποικιλίες στα 10 χρόνια του Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού
Δέκα χρόνια επιτυχηµένης λειτουργίας και συστηµατικής προώθησης του ποιοτικού ελληνικού µελιού
συµπλήρωσε Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και προϊόντων Προϊόντων Μέλισσας που έλαβε χώρα την στο
Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (7 – 9 Δεκεµβρίου)
Πρόκειται – σύµφωνα µε τους διοργανωτές – για τη µεγαλύτερη και σηµαντικότερη εκδήλωση του
µελισσοκοµικού τοµέα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη στην οποία συµµετείχαν πολλοί νέοι σε ηλικία αλλά
και γυναίκες µελισσοκόµοι. Περισσότεροι από 250 και πλέον µικροί παραγωγοί υποδέχτηκαν το κοινό το
οποίο απόλαυσε αγνό και ποιοτικό µέλι από όλες τις περιοχές της χώρας µας, όπως Χάλκη, Ψαρά, Κάλυµνο,
Ρόδο, Χαλκιδική, Μάνη, Σφακιά, Σούλι, Γύθειο, Αµοργό, Τζια, Κοµοτηνή, Δωδώνη, Κάρπαθο, Πάρο, Τήνο,
Άνδρο, Ικαρία, Καρπενήσι, Ιωάννινα, Δωδώνη, Βόρεια Τζουµέρκα, Ζάρακα Λακωνίας, Δολιανά Αρκαδίας,
Βυτίνα, Μονεµβασιά, Ροδόπη, Θάσο κ.α.

Για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στο ευρύ κοινό εξαιρετικά σπάνια προϊόντα µε βάση το µέλι,
(φουντουκόµελο, µέλι µε χαρούπι και ταχίνι, βιολογικές ποικιλίες κ.α) ποτά µε βάση το µέλι (Υδρόµελι,
ελληνική Τεκίλα µε Μέλι, ρακόµελο κ.α) καθώς και το ιδιαίτερο παστέλι από τη Μάνη µε ιστορία 115
χρόνων.
Στο Φεστιβάλ οι επισκέπτες βρήκαν: Μέλι (Θυµαρίσιο, Πευκοθυµαρόµελο, Ελάτης, Πεύκου, Πορτοκαλιάς,
Καστανιάς, Ρείκι, Βελανιδιάς, Κουµαριάς, Ανθέων, Ευκαλύπτου, Φασκοµηλιάς), Βασιλικό Πολτό, Κηρήθρα,
Πρόπολη, Γύρη, εξαιρετικής ποιότητας παστέλια και παραδοσιακά προϊόντα και χειροποίητα φυσικά
καλλυντικά µε βάση το µέλι.

Επίσης, απόλαυσαν πολλά κεράσµατα, εκπλήξεις για την επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας του και
παρουσιάσεις καινοτόµων προϊόντων, ενώ τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απασχοληθούν δηµιουργικά και
να παρακολουθήσουν τον αγαπηµένο τους ήρωα στην παράσταση «ο Καραγκιόζης Μελισσοκόµος»
(Σάββατο 19.00 & Κυριακή 13.00).

https://www.agronews.gr/
Publication date: 10/12/2018 18:13
Alexa ranking (Greece): 970
https://www.agronews.gr/branding/172360/spanies-poikilies-meliou-stin-epeteio-to...

Στον Τοµέα Μελισσοκοµικού Εξοπλισµού εκτός από τις ελληνικές επιχειρήσεις, στο φετινό Φεστιβάλ
υπήρχαν ευρωπαϊκές και διεθνείς συµµετοχές (Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο κ.α) ενώ η αθρόα παρουσία του
κόσµου αποτέλεσε µεγάλη ενθάρρυνση για τους 30 χιλιάδες µελισσοκόµους της χώρας, από τους οποίους
περίπου οι 20 χιλιάδες ήταν νέοι άνθρωποι, ηλικίας µέχρι 35 ετών.
Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, διακρίθηκε στο 18ο Συνέδριο Marketing και Πωλήσεων µε το βραβείο
Best Launching για...
Τα Καφεκοπτεία Λουµίδη, η Ελληνική Οικογενειακή Επιχείρηση µε την µακρόχρονη παράδοση στον κόσµο
του καφέ, γιορτάζ...
Το βραβείο "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύµβουλο της M...
Οι startups SuSea και FOODAKAI κέρδισαν 10.000 και 5.000 ευρώ αντίστοιχα, ως εταιρείες οι οποίες
µπορούν µε τη δραστ...
Αυτόνοµους µίκτες και ταΐστρες παρουσίασε η Lely στην EuroTier στο Ανόβερο, µε την εταιρεία να λέει ότι
από το 2012,
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Τσίπρας στο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum: Η Ελλάδα επέστρεψε, και
αυτή τη φορά σε υγιή βάση
Ως µια µεγάλη ευκαιρία για εκείνον, κάθε φορά, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες για τα επόµενα χρόνια. Ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του συνέχισε
λέγοντας ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που απέστειλε µήνυµα στο συνέδριό της Capital Link και
σήµερα θα ήθελε να ξεκινήσει τη σύντοµη οµιλία του επισηµαίνοντας την πολύ µεγάλη σηµασία της
ολοκλήρωσης του τρίτου και, του πιο σηµαντικού προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος
χρηµατοδοτικής στήριξης. Διαβάστε περισσότερα στο real.gr
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Τσίπρας στο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum: Η Ελλάδα επέστρεψε, και
αυτή τη φορά σε υγιή βάση

Ως µια µεγάλη ευκαιρία για εκείνον, κάθε φορά, χαρακτήρισε το Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κ. Αλέξης Τσίπρας, για να παρουσιάζει στους Συνέδρους αλλά και στην
παγκόσµια επενδυτική κοινότητα τις τελευταίες εξελίξεις της οικονοµίας της Ελλάδας και τις
αναπτυξιακές της δυνατότητες για τα επόµενα χρόνια.
του Θανάση Τσίτσα
Ο πρωθυπουργός στο µήνυµά του συνέχισε λέγοντας ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που απέστειλε
µήνυµα στο συνέδριό της Capital Link και σήµερα θα ήθελε να ξεκινήσει τη σύντοµη οµιλία του
επισηµαίνοντας την πολύ µεγάλη σηµασία της ολοκλήρωσης του τρίτου και, του πιο σηµαντικού
προγράµµατος, του τελικού δηλαδή προγράµµατος χρηµατοδοτικής στήριξης.
Ο κ. Τσίπρας ανέφερε επίσης ότι η Ελλάδα αφήνει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης,
αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών.
Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο στο οποίο αναφέρθηκε επίσης ο πρωθυπουργός ήταν, ότι, η Ελλάδα ανέκτησε
τελικά την αυτονοµία της και πάνω από όλα την αυτοπεποίθηση και τη δυναµική της για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης: ‘Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «Η Ελλάδα επέστρεψε, και
αυτή τη φορά σε υγιή βάση».
Ο κ. Τσίπρας στη συνέχεια έκανε αναφορά στο γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα µπορεί να επωφεληθεί από τη
γεωστρατηγική της θέση µαζί µε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα που έχει και ότι είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή που προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα,
αναζητώντας πάντα νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης.
Ο πρωθυπουργός κατέληξε ευχαριστώντας τους παρευρισκόµενους και λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι και
πάλι ένας πολλά υποσχόµενος και, πάνω απ 'όλα, ασφαλής επενδυτικός προορισµός και προέτρεψε θερµά
τους Συνέδρους να εµπιστευτούν τις δυνατότητές της.
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Αλέξης Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα, έχοντας
αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου ένας πολλά
υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο
Πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η
χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
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Κοστέλο: Να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις για να τρέξουν οι επενδύσεις
© naftemporiki.gr Ντέκλαν Κοστέλο
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι
αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, δήλωσε ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στάθηκε επίσης στην ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Έθεσε εξάλλου ως στόχο την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
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Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
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Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα, έχοντας
αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου ένας πολλά
υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο
Πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η
χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
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Μεγάλες απώλειες στο Χρηµατιστήριο, αλλά µικρό τζίρο
Με σηµαντικές απώλειες έκλεισε σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, υπό το βάρος των εξελίξεων στην
Μεγάλη Βρετανία, που προκαλεί ανασφάλεια και πτωτικές τάσεις στις αγορές. Ειδικότερα, ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,62% στις 638,20 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε µεταξύ των 635,50 µονάδων
(-2,04%) και 646,08 µονάδων (-0,41%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 29 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,7
εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκε 1 εκατ. τεµάχια. Ο δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 1,60%, στις 1.669,98 µονάδες, ενώ στο -1,10% ολοκλήρωσε τις
συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.010,46 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση 2,18% στις 465,42
µονάδες. Πάντως, η εγχώρια επενδυτική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στην άλλη άκρη του
Ατλαντικού, όπου η κυβέρνηση, µε βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιδιώκει την
προβολή της Ελλάδας µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link και αναζητά...
Zougla.gr ·

πριν από 6 λεπτά ·
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Μεγάλες απώλειες στο Χρηµατιστήριο, αλλά µικρό τζίρο
Με σηµαντικές απώλειες έκλεισε σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, υπό το βάρος των εξελίξεων στην
Μεγάλη Βρετανία, που προκαλεί ανασφάλεια και πτωτικές τάσεις στις αγορές.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,62% στις 638,20 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,50 µονάδων (-2,04%) και 646,08 µονάδων (-0,41%).
Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 29 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 18,7 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω
προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκε 1 εκατ. τεµάχια.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 1,60%, στις 1.669,98 µονάδες, ενώ στο -1,10%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.010,46 µονάδες.
Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση 2,18% στις 465,42 µονάδες.
Πάντως, η εγχώρια επενδυτική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στην άλλη άκρη του Ατλαντικού,
όπου η κυβέρνηση, µε βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιδιώκει την προβολή της
Ελλάδας µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link και αναζητά επενδυτές, δεσµευόµενη για µεταρρυθµίσεις,
ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Όπως αναφέρει το Capital.gr, οι επαφές που θα γίνουν σήµερα έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα επόµενα
βήµατα που θα κάνει η Ελλάδα στον δρόµο προς τις αγορές (µετέχει και ο ΟΔΔΗΧ που ολοκληρώνει όπως
ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ τον σχεδιασµό για το 2019) και λόγω των επαφών που έχουν προαναγγελθεί µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Η Πειραιώς, η ΕΧΑΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια έκλεισαν µε απώλειες που ξεπέρασαν το 3%, ενώ άνω του 2% έκλεισαν οι Φουρλής, Eurobank, Σαράντης, ΟΛΠ, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ και Μυτιληναίος.
Άνω του -1% έκλεισαν οι Εθνική, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Alpha Bank, Λάµδα και Coca
Cola, ενώ µικρές απώλειες κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, Τιτάν και Aegean.
Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε µε κέρδη 1,20% και η Τέρνα Ενεργειακή στο +0,17%.
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Αλ. Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα, έχοντας
αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου ένας πολλά
υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο
Πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η
χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
naftemporiki.gr
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Τσάκωνας: Οι τέσσερεις στόχοι του ΟΔΔΗΧ για την έξοδο της Ελλάδος στις
αγορές
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Στην τετραπλή στόχευση του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) για την
χρηµατοδότηση της Ελλάδος από τις αγορές, αναφέρθηκε σήµερα µιλώντας στο πλαίσιο του 20ού
Συνεδρίου «Invest in Greece» της Capital Link Forums στη Νέα Υόρκη ο επικεφαλής του Οργανισµού
Δηµήτρης Τσάκωνας.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ ανέφερε πως αν και το τρίτο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής
της Ελλάδος ολοκληρώθηκε µε επιτυχία τον Αύγουστο του 2018, προκύπτουν νέες προκλήσεις που
σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων χρηµατοδοτικών αναγκών της Ελλάδος
και τη διαχείριση του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου δανείων.
Όπως είπε, ο ΟΔΔΗΧ έχει θέσει τέσσερις κύριους στόχους ως βάση της στρατηγικής διαχείρισης
χρέους των επόµενων ετών. Ο πρώτος είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων χρηµατοδοτικών
αναγκών µέσω της µόνιµης και διαρκούς πρόσβασης στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Ο δεύτερος είναι η
ενεργή διαχείριση των κινδύνων αγοράς που ενσωµατώνονται στο χαρτοφυλάκιο χρέους. Ο τρίτος στόχος
είναι η διαχείριση των ταµειακών αποθεµάτων τόσο του Ελληνικού Δηµοσίου όσο και των
Κυβερνητικών Φορέων και τέταρτος στόχος είναι η διαχείριση της βραχυπρόθεσµης
ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου.

O Δ. Τσάκωνας
Για την χρηµατοδότηση της Ελλάδος από τις αγορές είπε πως πρωταρχικός στόχος είναι η
διασφάλιση της διαφάνειας, δεύτερος στόχος το κτίσιµο της καµπύλης αποδόσεων, τρίτος στόχος η
µείωση του spread στα επίπεδα των οικονοµιών που οµοιάζουν µε την Ελλάδα (π.χ. Πορτογαλία, Ιταλία,
Ισπανία) και ο τέταρτος στόχος ο διάλογος µε τους επενδυτές και τους οίκους αξιολόγησης για
την εµπέδωση της εµπιστοσύνης.
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Ισχυρές απώλειες... αδύναµος τζίρος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών

Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Με σημαντικές απώλειες έκλεισε σήμερα το Χρηματιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας κάτω και από τις 640
μονάδες, ενώ αναίρεσε ένα σημαντικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει οι long κατά τη διάρκεια της
αντίδρασης της προηγούµενης εβδοµάδας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,62% στις 638,20 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε
μεταξύ των 635,50 μονάδων (-2,04%) και 646,08 μονάδων (-0,41%). Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 29 εκατ.
ευρώ και ο όγκος στα 18,7 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκε 1 εκατ.
τεµάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 1,60%, στις 1.669,98 μονάδες, ενώ στο -1,10%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.010,46 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση
2,18% στις 465,42 µονάδες.
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Μπορεί η αγορά να μην έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν από την αντίδραση, εντούτοις τεχνικά το
τριήμερο ράλι των αρχών του Δεκεμβρίου είναι πλέον ως μη γενόμενο, αφού η αναδίπλωση κάτω από τις
650 μονάδες επιτρέπει και πάλι στους short να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά. Και όσο μένει κάτω από
αυτό το όριο, θα συντηρούνται οι αμφιβολίες για το πόσο έχει ολοκληρωθεί η πτωτική τάση που
επικράτησε σχεδόν ολόκληρο το 2018.
Βέβαια, αυτό που σημειώνουν οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές είναι ότι με το διεθνές κλίμα τόσο
αρνητικό, ή στην καλύτερη περίπτωση ευμετάβλητο, η ελληνική αγορά δεν θα μπορεί να δημιουργήσει τις
δυνατότητες εκείνες που απαιτούνται για να "μαζέψει" στο τέλος τις απώλειες του 2018, οι οποίες
ξεπερνούν το 20%. Και αυτό θα είναι μια μεγάλη ήττα για όσους πίστευαν ότι η επιστροφή της χώρας στην
κανονικότητα θα έφερνε την αγορά σε πιο δίκαιες αποτιμήσεις από αυτές που βλέπουμε στο ταμπλό το
τελευταίο διάστηµα.
Το τελευταίο μάλιστα, επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν ορισμένες εισηγμένες,
τα οποία κάθε άλλο παρά κακά ήταν. Τουναντίον, δεν ήταν λίγες οι εισηγμένες που εξέπληξαν θετικά τους
επενδυτές και μεγάλωσαν τα ερωτήματα για τις πραγματικές αιτίες της χρηματιστηριακής τους
αδυναµίας.
Πάντως, εκτός των παραπάνω, η εγχώρια επενδυτική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού, όπου η κυβέρνηση, με βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιδιώκει
την προβολή της Ελλάδας με αφορμή το συνέδριο της Capital Link και αναζητά επενδυτές, δεσμευόμενη για
µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Όπως αναφέρει το Capital.gr, οι επαφές που θα γίνουν σήμερα έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα επόμενα
βήματα που θα κάνει η Ελλάδα στον δρόμο προς τις αγορές (μετέχει και ο ΟΔΔΗΧ που ολοκληρώνει όπως
ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ τον σχεδιασμό για το 2019) και λόγω των επαφών που έχουν προαναγγελθεί με
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ενδιαφέρον θα έχουν όμως και τα "μηνύματα" που θα λάβουν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας από την αγορά.
Από κυβερνητικής πλευράς μετέχει και η υπουργός τουρισμού Έλενα Κουντουρά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ,
ενώ πολυπληθής είναι η παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών και µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο ταμπλό τώρα, η Πειραιώς, η ΕΧΑΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια έκλεισαν με απώλειες που ξεπέρασαν το
3%, ενώ άνω του -2% έκλεισαν οι Φουρλής, Eurobank, Σαράντης, ΟΛΠ, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ και
Μυτιληναίος.
Άνω του -1% έκλεισαν οι Εθνική, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Alpha Bank, Λάμδα και Coca
Cola, ενώ μικρές απώλειες κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, Τιτάν και Aegean. Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε με
κέρδη 1,20% και η Τέρνα Ενεργειακή στο +0,17%.
Γενικός Δείκτης
Σχόλιο αγοράς
Χρηµατιστήριο Αθηνών
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Βολιδοσκόπηση επενδυτών επιχειρεί η κυβέρνηση
Τις προθέσεις της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ για επενδύσεις στην Ελλάδα, που µετρά ήδη 110 ηµέρες
από τότε που «έκοψε» τις βαριές αλυσίδες των µνηµονίων, θα έχει την ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει η
κυβέρνηση στο 20ό συνέδριο «Invest in Greece» της «Capital Link» που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο
στη Νέα Υόρκη. Στη «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία ανωτέρων
κυβερνητικών στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που
παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µε µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και
ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κ.λπ.
Οµιλητές στο ίδιο συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε
το νέο µοντέλο φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου,
και ο επικεφαλής του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.
Από την πλευρά των δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανεβούν ο επικεφαλής της αποστολής της
Κοµισιόν στην Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μποµπ Τράα, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που γίνεται το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα. Οχι µόνο γιατί η προσέλκυση
ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της οικονοµίας, που το 2019 στοχεύει σε
ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος, αλλά και εξαιτίας του µεγάλου στοιχήµατος που έχει µπροστά της και
συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη
δυνατή το τελευταίο τρίµηνο, αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλία προκάλεσαν µεγάλες
διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους του
δανεισµού.
Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του προϋπολογισµού
κυρίως στο µέτωπο των υπερ-πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των οµολόγων ώστε
µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Μπορεί οι χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2019 να είναι µικρές, µόλις 11,74 δισ. ευρώ σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό, από την άλλη όµως δεν είναι και λύση το µαξιλάρι των 30 δισ. ευρώ (µαζί µε τα λεφτά του
πλεονάσµατος ή 26,6 δισ. χωρίς αυτά) που την προστατεύει και γι’ αυτό δεν πιέζεται. Είναι ένα προσωρινό
«καταφύγιο», σύµφωνα µε παράγοντες της χρηµατιστηριακής αγοράς, οι οποίοι τονίζουν «ότι θα ήταν
καλό η Ελληνική Δηµοκρατία να µην προσφύγει ακόµη σε αυτό για την κάλυψη των αναγκών της επόµενης
χρονιάς αλλά µε ψυχραιµία να ψάξει να βρει την κατάλληλη ευκαιρία».
Οι υποχρεώσεις για την κάλυψη οµολόγων το 2019 ανέρχονται σε 8,778 δισ. ευρώ και σε δάνεια 1,983 δισ.
προς το ΔΝΤ, 324 εκατ. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 472,2 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΤ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι, χωρίς έξοδο στις αγορές, θα ξοδευτούν έως 11,1 δισ. ευρώ από το
«µαξιλάρι» διαθεσίµων µε αποτέλεσµα αυτό να συρρικνωθεί στα 15,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Εάν το Δηµόσιο καταφέρει να αντλήσει ένα ποσόν κοντά στα 4-5 δισ. ευρώ από νέες οµολογιακές εκδόσεις
τότε οι απώλειες στο µαξιλάρι θα είναι πολύ µικρότερες. Το θέµα πάντως είναι να µην καταλάβουν οι
αγορές ότι η χώρα δεν µπορεί να δανειστεί και για τον λόγο αυτό αναγκάζεται να παίρνει συνέχεια λεφτά
από το µαξιλάρι. Μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ό,τι χειρότερο για την πορεία της χώρας.
Την ίδια στιγµή στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θέτουν ως άµεση προτεραιότητα
την επαναγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ. Πρόκειται για ένα ποσόν που φτάνει τα 5 δισ. ευρώ επί
συνόλου 9,8 δισ. ευρώ που είναι οι υποχρεώσεις της χώρας προς τον διεθνή οργανισµό.
Για τα δάνεια των 5 δισ. η χώρα πληρώνει επιτόκιο 4,9% στο ΔΝΤ. Και αυτό γιατί το Ταµείο υιοθετεί
κλιµακωτό επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε την έκθεση που έχει η χώρα στα δάνειά του. Η
ελληνική πλευρά θέλει να απαλλαγεί από το µεγάλο αυτό βάρος της εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους
και ταυτόχρονα να µειώσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Έντυπη έκδοση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
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«Σαφάρι» επενδύσεων στην Ασία
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Ισχυρές απώλειες... αδύναµος τζίρος στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
capital.gr
© Capital.gr αγορές χρηµατιστήρια πτώση
Της Αλεξάνδρας Τόµπρα
Με σηµαντικές απώλειες έκλεισε σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας κάτω και από τις 640
µονάδες, ενώ αναίρεσε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που είχαν αποκτήσει οι long κατά τη διάρκεια της
αντίδρασης της προηγούµενης εβδοµάδας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,62% στις 638,20 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,50 µονάδων (-2,04%) και 646,08 µονάδων (-0,41%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 29 εκατ.
ευρώ και ο όγκος στα 18,7 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκε 1 εκατ.
τεµάχια.
© Capital.gr ...
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 1,60%, στις 1.669,98 µονάδες, ενώ στο -1,10%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.010,46 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση
2,18% στις 465,42 µονάδες.
Μπορεί η αγορά να µην έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν από την αντίδραση, εντούτοις τεχνικά το
τριήµερο ράλι των αρχών του Δεκεµβρίου είναι πλέον ως µη γενόµενο, αφού η αναδίπλωση κάτω από τις
650 µονάδες επιτρέπει και πάλι στους short να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά. Και όσο µένει κάτω από
αυτό το όριο, θα συντηρούνται οι αµφιβολίες για το πόσο έχει ολοκληρωθεί η πτωτική τάση που
επικράτησε σχεδόν ολόκληρο το 2018.
Βέβαια, αυτό που σηµειώνουν οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές είναι ότι µε το διεθνές κλίµα τόσο
αρνητικό, ή στην καλύτερη περίπτωση ευµετάβλητο, η ελληνική αγορά δεν θα µπορεί να δηµιουργήσει τις
δυνατότητες εκείνες που απαιτούνται για να "µαζέψει" στο τέλος τις απώλειες του 2018, οι οποίες
ξεπερνούν το 20%. Και αυτό θα είναι µια µεγάλη ήττα για όσους πίστευαν ότι η επιστροφή της χώρας στην
κανονικότητα θα έφερνε την αγορά σε πιο δίκαιες αποτιµήσεις από αυτές που βλέπουµε στο ταµπλό το
τελευταίο διάστηµα.
Το τελευταίο µάλιστα, επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσµατα που ανακοίνωσαν ορισµένες εισηγµένες,
τα οποία κάθε άλλο παρά κακά ήταν. Τουναντίον, δεν ήταν λίγες οι εισηγµένες που εξέπληξαν θετικά τους
επενδυτές και µεγάλωσαν τα ερωτήµατα για τις πραγµατικές αιτίες της χρηµατιστηριακής τους
αδυναµίας.
Πάντως, εκτός των παραπάνω, η εγχώρια επενδυτική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού, όπου η κυβέρνηση, µε βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο, επιδιώκει
την προβολή της Ελλάδας µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link και αναζητά επενδυτές, δεσµευόµενη για
µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Όπως αναφέρει το Capital.gr, οι επαφές που θα γίνουν σήµερα έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα επόµενα
βήµατα που θα κάνει η Ελλάδα στον δρόµο προς τις αγορές (µετέχει και ο ΟΔΔΗΧ που ολοκληρώνει όπως
ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ τον σχεδιασµό για το 2019) και λόγω των επαφών που έχουν προαναγγελθεί µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ενδιαφέρον θα έχουν όµως και τα "µηνύµατα" που θα λάβουν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας από την αγορά.
Από κυβερνητικής πλευράς µετέχει και η υπουργός τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ,
ενώ πολυπληθής είναι η παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών και µεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων.
Στο ταµπλό τώρα, η Πειραιώς, η ΕΧΑΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια έκλεισαν µε απώλειες που ξεπέρασαν το
3%, ενώ άνω του -2% έκλεισαν οι Φουρλής, Eurobank, Σαράντης, ΟΛΠ, Motor Oil, ΟΤΕ, ΔΕΗ και
Μυτιληναίος.
Άνω του -1% έκλεισαν οι Εθνική, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Alpha Bank, Λάµδα και Coca
Cola, ενώ µικρές απώλειες κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, Τιτάν και Aegean. Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ έκλεισε µε
κέρδη 1,20% και η Τέρνα Ενεργειακή στο +0,17%.
Διαβάστε ακόµα:
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Σε θετικό έδαφος τα futures στη Wall Street
Εντείνονται οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο
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Βολιδοσκόπηση επενδυτών επιχειρεί η κυβέρνηση..

Τις προθέσεις της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ για
επενδύσεις στην Ελλάδα, που µετρά ήδη 110 ηµέρες από
τότε που «έκοψε» τις βαριές αλυσίδες των µνηµονίων, θα
έχει την...
ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει η κυβέρνηση στο 20ό
συνέδριο «Invest in Greece» της «Capital Link» που
πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη. Στη
«Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του
καπιταλισµού, παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών
στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών,
τραπεζιτών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική
η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές
ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους
προβολείς, πρώτα ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας (µε
µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής
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υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι:
οι τράπεζες, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια,
οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κ.λπ.
Οµιλητές στο ίδιο συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός
Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής,
ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε το νέο
µοντέλο φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το
πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου, και ο επικεφαλής
του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)
Δηµήτρης Τσάκωνας.
Από την πλευρά των δανειστών στο βήµα του συνεδρίου
θα ανεβούν ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν
στην Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο και ο Μποµπ Τράα, ο
πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Διεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος
οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που γίνεται το συνέδριο είναι κοµβικό
για την Ελλάδα. Οχι µόνο γιατί η προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη
της οικονοµίας, που το 2019 στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5%
από 2% φέτος, αλλά και εξαιτίας του µεγάλου
στοιχήµατος που έχει µπροστά της και συνδέεται µε την
ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών. Η
έξοδος σε αυτές δεν κατέστη δυνατή το τελευταίο
τρίµηνο, αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλία
προκάλεσαν µεγάλες διακυµάνσεις στις αποδόσεις των
ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το κόστους
του δανεισµού.
Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις
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δηµοσιονοµικές επιδόσεις του προϋπολογισµού κυρίως
στο µέτωπο των υπερ-πλεονασµάτων για να αλλάξει η
εικόνα στις αγορές των οµολόγων ώστε µέσα στο πρώτο
τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Μπορεί οι χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2019 να είναι
µικρές, µόλις 11,74 δισ. ευρώ σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό, από την άλλη όµως δεν είναι και λύση το
µαξιλάρι των 30 δισ. ευρώ (µαζί µε τα λεφτά του
πλεονάσµατος ή 26,6 δισ. χωρίς αυτά) που την
προστατεύει και γι’ αυτό δεν πιέζεται. Είναι ένα
προσωρινό «καταφύγιο», σύµφωνα µε παράγοντες της
χρηµατιστηριακής αγοράς, οι οποίοι τονίζουν «ότι θα
ήταν καλό η Ελληνική Δηµοκρατία να µην προσφύγει
ακόµη σε αυτό για την κάλυψη των αναγκών της επόµενης
χρονιάς αλλά µε ψυχραιµία να ψάξει να βρει την
κατάλληλη ευκαιρία».
Οι υποχρεώσεις για την κάλυψη οµολόγων το 2019
ανέρχονται σε 8,778 δισ. ευρώ και σε δάνεια 1,983 δισ.
προς το ΔΝΤ, 324 εκατ. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και 472,2 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΤ. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι, χωρίς έξοδο στις αγορές,
θα ξοδευτούν έως 11,1 δισ. ευρώ από το «µαξιλάρι»
διαθεσίµων µε αποτέλεσµα αυτό να συρρικνωθεί στα 15,5
δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Εάν το Δηµόσιο καταφέρει να αντλήσει ένα ποσόν κοντά
στα 4-5 δισ. ευρώ από νέες οµολογιακές εκδόσεις τότε οι
απώλειες στο µαξιλάρι θα είναι πολύ µικρότερες. Το θέµα
πάντως είναι να µην καταλάβουν οι αγορές ότι η χώρα δεν
µπορεί να δανειστεί και για τον λόγο αυτό αναγκάζεται να
παίρνει συνέχεια λεφτά από το µαξιλάρι. Μία τέτοια
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εξέλιξη θα ήταν ό,τι χειρότερο για την πορεία της χώρας.
Την ίδια στιγµή στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θέτουν ως άµεση προτεραιότητα την
επαναγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ. Πρόκειται για
ένα ποσόν που φτάνει τα 5 δισ. ευρώ επί συνόλου 9,8 δισ.
ευρώ που είναι οι υποχρεώσεις της χώρας προς τον διεθνή
οργανισµό.
Για τα δάνεια των 5 δισ. η χώρα πληρώνει επιτόκιο 4,9%
στο ΔΝΤ. Και αυτό γιατί το Ταµείο υιοθετεί κλιµακωτό
επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε την έκθεση που
έχει η χώρα στα δάνειά του. Η ελληνική πλευρά θέλει να
απαλλαγεί από το µεγάλο αυτό βάρος της εξυπηρέτησης
του δηµοσίου χρέους και ταυτόχρονα να µειώσει τον
συναλλαγµατικό κίνδυνο.
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Capital Link, NYSE conference focuses on investment in Greece

Greece from the viewpoint of international investment capital remains
marginal due to the extended electoral cycle, and because the global
economic cycle is receding as political dangers increase.
ΤοΒΗΜΑ Team
By Tasos Mantikidis
Even as dark clouds gather over the international economic and political environment and a protracted electoral period
creates new realities in Greece, government officials, entrepreneurs, investors and bankers are today participating in
the second annual Capital Link investment conference in New York – organised in cooperation with the New York
Stock Exchange and with the backing of international banks – which in the past has attracted the Wall Street elite.
Greece from the viewpoint of international investment capital remains marginal. That is due to the extended electoral
cycle and the fact that the dynamic of the global economic cycle is receding as political dangers increase.
In such an environment, in countries like Greece – which after the 2008 economic crisis never really recovered
because they faced their own travails – recovery has been delayed and is progressing slowly. Consequently, they are
in a more difficult position.
Higher interest rates in the US combined with higher bond yields confirm the existing difficulties in the international
economy.
New eurozone bond issues in 2019 – when the European Central bank will end its bond-buying programme – will be at
a higher level than in 2014.
As a result, market players wonder who will absorb the new European Government Bonds (EGB) without the support
of the quantitative easing (QE) programme and what the impact will be on the market.
Serious Challenges
With Greece essentially barred from the markets now, due to the fact that the 4.2%-4.5% interest rate on 10-year
bonds is prohibitive, economists are wondering at what interest rate Greece will borrow the 4-7bn euro it wants to draw
from the markets in 2019. This is so despite the available 21.4b euro cash buffer, which can cover borrowing needs
for about 22 months.
From the point of view of foreign investors, Greece is still confronted with serious challenges despite the “bailout
memorandum exit”.
It is indicative that after the huge 27.8 percent drop in GDP – between the first quarter of 2007 and the third quarter of
2015 – the Greek economy stabilised. It reached a growth rate of about two percent in 2018-2019.
With investment at a low point, however, the wounds of the crisis cannot heal. The drop in investment continues to
undermine the prospects for an increase in GDP growth, productivity, and the level of salaries and actual
employment.
Limited growth continued, however, for the ninth consecutive quarter, as according to the provisional data of the
Hellenic Statistical Authority, GDP grew by one percent in the first quarter of 2018.
For The City, the growth in private consumption remains weak – on average one percent in 2018, the same as in 2017
– but the rise in revenues from tourism in the spring and summer contributed to an increase in GDP, which is
expected to settle at about two percent in 2018.
Investment is weak, and it is expected to decline by 10 percent this year.
These trends are expected to continue in 2019, with a projected growth rate of slightly under two percent in real terms.
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Tσίπρας: "Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα εταιρία σε λιγότερο από µία ώρα"
© Παρέχεται από: 24 Media Digital S.A.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. "Μπορείτε τώρα να
δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει
στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
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Μήνυµα Costello (ΕΕ) στην Ελλάδα να "τρέξουν" οι αποκρατικοποιήσεις - Να
µην τεθεί σε κίνδυνο η µείωση των NPLs - Προσοχή στην αύξηση των µισθών [Bankingnews]
Μήνυµα στην ελληνική κυβέρνηση για ολοκλήρωση των βασικών αποκρατικοποιήσεων και επιτάχυνση των
µεταρρυθµίσεων έστειλε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Declan Costello, από το βήµα του συνεδρίου της
Capital Link στη Νέα Υόρκη. www.bankingnews.gr
Bankingnews ·
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Μήνυµα στην ελληνική κυβέρνηση για ολοκλήρωση των βασικών αποκρατικοποιήσεων και επιτάχυνση των
µεταρρυθµίσεων έστειλε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν, Declan Costello, από το βήµα του συνεδρίου της
Capital Link στη Νέα Υόρκη. www.bankingnews.gr
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Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Σε πάνελ στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος
Πηγή: MADATA.GR
10/12 20:02
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Τσίπρας: Νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες
Πηγή: MADATA.GR
10/12 19:42
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Τσίπρας: 'Μπορείτε να δηµιουργήσετε νέα εταιρία σε λιγότερο από µία ώρα'
Δηµοσίευση: 7:51 µ.µ. | 10/12/18

Ποιο ήταν το µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο 20ο επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. "Μπορείτε τώρα να
δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει
στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις
δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Tsipras claims Greece promotes stability in region via Prespes Agreement with FYROM
The Greek PM made statements during his speech at the Capital Link’s 20th investment
forum for Greece
Proto Thema
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Τσίπρας: «Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από
µία ώρα»

«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος
νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast
track)»,ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε
στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι εργασίες του φόρουµ
λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Έκτακτη σύνοδος κορυφής για το Brexit την Πέµπτη

Έκτακτη σύνοδος κορυφής για το Brexit την
Πέµπτη
10/12/2018 - 21:15

23:00
Ο Ε.Μακρόν Χαρακτήρισε «δικαιολογηµένη» και «βαθιά» την οργή που εκφράζουν τα «κίτρινα γιλέκα»
22:45
Έως την Παρασκευή 21 Δεκεµβρίου οι αιτήσεις για το κοινωνικό µέρισµα
22:33
Η Έλενα Κουντουρά στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link -«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία
του τουρισµού µας»
22:29
Brexit: Οι Εργατικοί θα καταθέσουν πρόταση µοµφής «όταν θεωρήσουν ότι θα έχει επιτυχή έκβαση»
22:25
Επιδροµή του ισραηλινού στρατού στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων-Kατάσχεση υλικού από κλειστό
κυκλώµατος τηλεόρασης
22:17
Βλάντις Ντοµπρόφσκις: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί τις επιπτώσεις που θα έχουν στον
προϋπολογισµό της Γαλλίας τα νέα φορολογικά µέτρα
21:33
Στο 94΄ ο Πανιώνιος ισοφάρισε τον Λεβαδειακό (1-1) στη Ν.Σµύρνη
21:32
Μακρόν: Κατάργηση του φόρου κοινωνικών ασφαλίσεων για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν λιγότερα
από 2.000 ευρώ
21:15

http://www.polispress.gr/
Publication date: 10/12/2018 21:15
Alexa ranking (Greece): 28786
http://www.polispress.gr/%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-...

Γαλλία: Ο πρόεδρος Μακρόν ανακοίνωσε την αύξηση των µισθών κατά 100 ευρώ µηνιαίως
21:04
Κ.Μητσοτάκης: Σενάρια επιστηµονικής φαντασίας η οποιαδήποτε συναλλαγή µε το «Ποτάµι» για το ζήτηµα
της συµφωνίας των Πρεσπών
21:03
Στ.Θεοδωράκης για την συµφωνία µε την πΓΔΜ: Το «Ποτάµι» δεν αλλάζει την άποψή του- Πρέπει να
υπάρχει λύση
20:52
Έκτακτη σύνοδο για το Brexit συγκαλεί την Πέµπτη ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Ντόναλτ
Τουσκ- «Δεν θα γίνει επαναδιαπραγµάτευση της Συµφωνίας Αποχώρησης»
20:49
Ο Παναιτωλικός κέρδισε µε 2-1 τον Απόλλωνα Σµύρνης στο Αγρίνιο
20:48
Basket League:Παναθηναϊκός- Περιστέρι 80-75
20:33
Η Πορτογαλία αποπλήρωσε πρόωρα το δάνειο που είχε λάβει από το ΔΝΤ – Κέρδος 1,16 δισ ευρώ από
τόκους
20:23
Χωρίς νερό από 22:00 εως τις 7 το πρωί οι Δήµοι Πετρούπολης, Καµατερού, Ιλίου και Περιστερίου λόγω
τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό
20:08
Ντ.Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις- Θετική η έξοδος από το
πρόγραµµα στήριξης του ESM- Στόχος η βιώσιµη ανάκαµψη
20:07
Ζ.Ζάεφ:«Το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε τη «µακεδονική» µας γλώσσα, είναι αποδεκτό και
αναγνωρίζεται από την Ελλάδα»
20:06
Μήνυµα Αλ.Τσίπρα στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link: «Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική
και ελκυστική για επενδύσεις χώρα
20:05
Basket League: Μαρόκο: Ψηφίστηκε από 155 χώρες το παγκόσµιο Σύµφωνο του ΟΗΕ για τη µετανάστευση
19:54
Basket League: Παναθηναϊκός- Περιστέρι 43-39 (ηµίχρονο)
19:53
Παναιτωλικός- Απόλλων Σµ.: 2-0 (ηµίχρονο)
19:41
Αύριο η επίσηµη φωταγώγηση της πόλης στην Πλατεία Συντάγµατος
19:38
«Τραγουδάµε για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή»- Απόψε στο Μέγαρο Μουσικής συναυλία για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα από την Διεθνή Αµνηστία
19:32
Τ.Μέι: H αποχώρηση από την Ε.Ε θα γίνει όπως έχει προαναγγελθεί στις 29 Μαρτίου 2019
19:32
Έως 6 Ιανουαρίου η έκθεση «Τέχνη και Εποχή» στην Πινακοθήκη δήµου Αθηναίων (κτήριο Μεταξουργείου)
19:18
Συγκέντρωση στη Βουλή πραγµατοποιούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί- Ζητούν µόνιµους διορισµούς µε
βάση την προϋπηρεσία και την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου
18:52
M. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται ο νόµος περί καταχραστών του δηµοσίου
18:45
Γ.Κατρούγκαλος: Προσήλωση στη Συµφωνία των Πρεσπών- «Αυτονόητη προϋπόθεση ότι και η άλλη πλευρά
σέβεται απολυτως το πνεύµα και το γράµµα της»
18:30
Εως τις 21 Δεκεµβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόµενους
18:23
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Η Τ.Μέι θα συζητήσει µε τους Ευρωπαίους ηγέτες τις ανησυχίες του βρετανικού κοινοβουλίου για το
Brexit- «Αγκάθι» το θέµα των συνόρων της Β.Ιρλανδίας
18:17
Εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας το Κέντρο Επιστήµης και Τεχνολογίας «ATHENA», του
Ιδρύµατος Ευγενίδου
18:15
πΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για τις τελικές τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση
της Συµφωνίας των Πρεσπών
18:12
Διάγγελµα θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν ( 9 µµ ώρα Ελλάδος) ,στον απόηχο των
επεισοδίων από τις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων
18:05
20ο Capital Link Invest in Greece Forum – Αύριο η «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
17:42
Παρατείνεται έως 28 Ιουνίου η προθεσµία αποσπάσεων δηµοσίων υπαλλήλων που λήγει στις 31-12-2018,
εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες
17:38
Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συµφωνία για το Brexit
17:37
Χρηµατιστήριο: Στις 638,20 µονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,62%
17:35
Κ. Μπακογιάννης: Η Αστυνοµία δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης
17:33
DUP: Καλεί την Τερέζα Μέι να αποσύρει το «δίχτυ ασφαλείας» από τη συµφωνία για το Brexit
17:29
Γκι Φερχόφστατ για Brexit: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα απογοητεύσει ποτέ τους Ιρλανδούς»
17:21
Π. Χρηστίδης: Όποτε και αν έρθει η συµφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, το Κίνηµα Αλλαγής δεν θα την
ψηφίσει
17:12
Νίκολα Στέρτζον (πρωθυπουργός Σκοτίας): Κατηγορεί την Τερέζα Μέι για «αξιολύπητη δειλία»
17:09
Για δεύτερη φορά προσέφυγαν στο ΣτΕ οργανώσεις και σωµατεία που αντιτίθενται στη «Συµφωνία των
Πρεσπών»
17:03
Χριστουγεννιάτικο µπαζάρ διοργανώνουν 15-16 Δεκεµβρίου MONUMENTA και Πολιτιστικός Σύλλογος
«Παναθήναια» στα γραφεία τους, στου Ψυρρή
16:58
ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας παραδέχθηκε ότι έχει µετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα transit µεταναστών
16:51
Ρωσία: Πρόστιµο περίπου 2 εκ δολαρίων για το αδίκηµα της δωροδοκίας κατέβαλλε ο πρώην υπουργός
Οικονοµίας Αλεξέι Ουλιουκάγιεφ
16:46
Μπρουνό Λεµέρ: Οι κινητοποιήσεις θα κοστίσουν 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας στο ρυθµό οικονοµικής
ανάπτυξης το Δ’ τρίµηνο
16:41
Ζωοτροφές από την Κίνα, συνολικού βάρους 21 τόνων, δέσµευσαν οι επόπτες στο τελωνείο του Πειραιά
16:38
Κυρ. Μητσοτάκης: «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνεννόηση µε την ΕΣΑµεΑ και εθνικός συντονιστής που θα
µπορεί να το υλοποιήσει»
16:36
Ερντογάν για «Κίτρινα Γιλέκα»: «Κλείνουν τα µάτια οι υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωµάτων»
16:33
Φυλλάδια έξω από την πρεσβεία της Ουγγαρίας πέταξαν µέλη του Ρουβίκωνα-Η Αστυνοµία προχώρησε σε
13 προσαγωγές
16:26
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Δ. Αβραµόπουλος: Το Παγκόσµιο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση έµπρακτη απάντηση στις φωνές που
επιχειρούν να διχάσουν και να δηµιουργήσουν «φρούρια»
16:19
Η αυστριακή ταινία «Joy» κέρδισε το Χρυσό Αστέρι του φεστιβάλ του Μαρακές
16:04
Ρωσία: Περισσότερες από 4.000 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους στα «Panama papers»
16:01
Α. Γκουτέρες για Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολικά και αιώνια
15:57
Ν. Ηλιόπουλος: «Όσοι έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για την περικοπή των συντάξεων θα διαψευσθούν
και το 2020 για τη µείωση του αφορολόγητου»
15:49
Στην ανάρτηση ερωτηµατολογίου το διαδίκτυο προς τους συνταξιούχους και τους ασφαλισµένους
προχώρησε ο ΕΦΚΑ µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
15:43
ΠΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση της
Συµφωνίας των Πρεσπών
15:41
Θ. Τοσουνίδης σε Μ. Σπυράκη: «Όλοι οι Έλληνες καταλαβαίνουν την αφωνία και την υποκρισία της Ν.Δ.»
15:39
Δ. Τσιόδρας στον Αθήνα 9.84: «Είµαστε ανοιχτοί στην µετεκλογική συνεργασία βάση ενός προγραµµατικού
πλαισίου, όπως έχει περιγραφεί και στο Συνέδριο µας»
15:36
Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του ταµία της Λέγκα για παράνοµη χρηµατοδότηση συνδέσµου που φέρεται να
πρόσκειται στο κόµµα του Σαλβίνι
15:31
Ιρλανδός πρωθυπουργός: «Η Βρετανία δεν µπορεί να επαναδιαπραγµατευθεί πτυχές της συµφωνίας του
Brexit»
15:24
Εντείνονται οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο – Στις 638,38 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,59%
15:21
Συνάντηση Κόντε-Γιούνκερ, την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, σύµφωνα µε εκπρόσωπο της Ε.Ε., µε φόντο την
ένταση για τον ιταλικό προϋπολογισµό
15:12
Στ. Μαλέλης: Η εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων» δεν προσφέρεται ούτε για πανηγυρισµούς ούτε για
αφορισµούς
15:08
Ο πρόεδρος της Λάρισας Αλ. Κούγιας παρέδωσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών της οµάδας στα γραφεία
της ΕΠΟ σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη διαιτησία
15:01
Κ. Χατζηδάκης στον Αθήνα 9.84: «Το Ποτάµι έχει εκατοντάδες καλά στελέχη, επιστήµονες, καθηγητές και
είναι κρίµα να µην αξιοποιηθούν»
14:56
Άνοιξε η οδός Αριστοτέλους, καθώς ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ
14:44
CDU (δηµοσκόπηση): Αυξάνει τα ποσοστά της µετά την εκλογή της Άνεγκρετ Κραµπ-Καρενµπάουερ στην
ηγεσία του κόµµατος
14:37
Άκαρπη απέβη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΙΝΑΠ µε τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
14:35
Ιταλία: 30 µαθητές παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήµατα σε σχολείο της Παβία εξαιτίας χρήσης σπρέι
πιπεριού
14:33
Στα 2,621 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσµα χρέη του κράτους σε ιδιώτες τον Οκτώβριο
14:31
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του θα αθλούνται δωρεάν 30 προσφυγόπουλα
που ζουν στη Θεσσαλονίκη

http://www.polispress.gr/
Publication date: 10/12/2018 21:15
Alexa ranking (Greece): 28786
http://www.polispress.gr/%ce%ad%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%b7-...

14:24
Ο δήµαρχος Αθηναίων Γ. Καµίνης υπέγραψε στο Μαρόκο τη «Διακήρυξη των Δηµάρχων» – Η Αθήν
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Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb
Αύξηση 160% σηµείωσαν τα έσοδα από έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων (Airbnb) έως τον
Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του
2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη. Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί
στο µητρώο της ΑΑΔΕ. Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο
συνεχόµενο έτος, τους στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων
οφειλών. "Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης",
πρόσθεσε. Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε...
Enikonomia.gr ·

πριν από 13 λεπτά ·
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Με µεγάλες απώλειες (-1,62%) και χαµηλό τζίρο το Χρηµατιστήριο Αθηνών

Με σηµαντικές απώλειες έκλεισε σήµερα το Χρηµατιστήριο Αθηνών, υποχωρώντας κάτω και από τις
640 µονάδες, ενώ αναίρεσε ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα που είχαν αποκτήσει οι long κατά τη διάρκεια της
αντίδρασης της προηγούµενης εβδοµάδας.
Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε µε απώλειες 1,62% στις 638,20 µονάδες, ενώ σήµερα κινήθηκε
µεταξύ των 635,50 µονάδων (-2,04%) και 646,08 µονάδων (-0,41%). Ο τζίρος διαµορφώθηκε στα 29 εκατ.
ευρώ και ο όγκος στα 18,7 εκατ. τεµάχια, ενώ µέσω προσυµφωνηµένων πράξεων διακινήθηκε 1 εκατ.
τεµάχια.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε µε απώλειες 1,60%, στις 1.669,98 µονάδες, ενώ στο -1,10%
ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο Mid Cap και στις 1.010,46 µονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε µε πτώση
2,18% στις 465,42 µονάδες.
Μπορεί η αγορά να µην έχει φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν από την αντίδραση, εντούτοις τεχνικά το
τριήµερο ράλι των αρχών του Δεκεµβρίου είναι πλέον ως µη γενόµενο, αφού η αναδίπλωση κάτω από τις
650 µονάδες επιτρέπει και πάλι στους short να έχουν το πάνω χέρι στην αγορά. Και όσο µένει κάτω από
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αυτό το όριο, θα συντηρούνται οι αµφιβολίες για το πόσο έχει ολοκληρωθεί η πτωτική τάση που
επικράτησε σχεδόν ολόκληρο το 2018.
Βέβαια, αυτό που σηµειώνουν οι περισσότεροι εγχώριοι αναλυτές είναι ότι µε το διεθνές κλίµα τόσο
αρνητικό, ή στην καλύτερη περίπτωση ευµετάβλητο, η ελληνική αγορά δεν θα µπορεί να δηµιουργήσει τις
δυνατότητες εκείνες που απαιτούνται για να “µαζέψει” στο τέλος τις απώλειες του 2018, οι οποίες
ξεπερνούν το 20%. Και αυτό θα είναι µια µεγάλη ήττα για όσους πίστευαν ότι η επιστροφή της χώρας στην
κανονικότητα θα έφερνε την αγορά σε πιο δίκαιες αποτιµήσεις από αυτές που βλέπουµε στο ταµπλό το
τελευταίο διάστηµα.
Το τελευταίο µάλιστα, επιβεβαιώθηκε και από τα αποτελέσµατα που ανακοίνωσαν ορισµένες εισηγµένες,
τα οποία κάθε άλλο παρά κακά ήταν. Τουναντίον, δεν ήταν λίγες οι εισηγµένες που εξέπληξαν θετικά τους
επενδυτές και µεγάλωσαν τα ερωτήµατα για τις πραγµατικές αιτίες της χρηµατιστηριακής τους
αδυναµίας.
Πάντως, εκτός των παραπάνω, η εγχώρια επενδυτική κοινότητα έχει στρέψει την προσοχή της στην άλλη
άκρη του Ατλαντικού, όπου η κυβέρνηση, µε βασικό εκπρόσωπο τον ΥΠΟΙΚ Ευκλείδη Τσακαλώτο,
επιδιώκει την προβολή της Ελλάδας µε αφορµή το συνέδριο της Capital Link και αναζητά επενδυτές,
δεσµευόµενη για µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις και δηµοσιονοµική προσαρµογή.
Όπως αναφέρει το Capital.gr, οι επαφές που θα γίνουν σήµερα έχουν ειδικό ενδιαφέρον για τα επόµενα
βήµατα που θα κάνει η Ελλάδα στον δρόµο προς τις αγορές (µετέχει και ο ΟΔΔΗΧ που ολοκληρώνει όπως
ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ τον σχεδιασµό για το 2019) και λόγω των επαφών που έχουν προαναγγελθεί µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ενδιαφέρον θα έχουν όµως και τα “µηνύµατα” που θα λάβουν οι εκπρόσωποι της Ελλάδας από την αγορά.
Από κυβερνητικής πλευράς µετέχει και η υπουργός τουρισµού Έλενα Κουντουρά, ο επικεφαλής της
ΑΑΔΕ, ενώ πολυπληθής είναι η παρουσία εκπροσώπων των τραπεζών και µεγάλων ελληνικών
επιχειρήσεων.
Στο ταµπλό τώρα, η Πειραιώς, η ΕΧΑΕ και τα Ελληνικά Πετρέλαια έκλεισαν µε απώλειες που
ξεπέρασαν το 3%, ενώ άνω του -2% έκλεισαν οι Φουρλής, Eurobank, Σαράντης, ΟΛΠ, Motor Oil, ΟΤΕ,
ΔΕΗ και Μυτιληναίος.
Άνω του -1% έκλεισαν οι Εθνική, Jumbo, ΑΔΜΗΕ, Βιοχαλκο, ΓΕΚ Τέρνα, Grivalia, Alpha Bank, Λάµδα
και Coca Cola, ενώ µικρές απώλειες κατέγραψαν οι ΟΠΑΠ, Τιτάν και Aegean. Στον αντίποδα, η ΕΥΔΑΠ
έκλεισε µε κέρδη 1,20% και η Τέρνα Ενεργειακή στο +0,17%.
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Κοστέλο: Προσοχή στο διάδοχο πλαίσιο του "νόµου Κατσέλη" και στην αύξηση
του κατώτατου µισθού
Προσοχή στο νέο πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον "νόµο Κατσέλη" για την προστασία της πρώτης κατοικίας
από πλειστηριασµούς και στην αύξηση του κατώτατου µισθού συνέστησε στην ελληνική κυβέρνηση ο
επικεφαλής των τεχνοκρατών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, µιλώντας στο
20ό Ετήσιο Φόρουµ του Capital Link στη Νέα Υόρκη. Παράλληλα, ζήτησε επίσπευση των µεταρρυθµίσεων
στο Δηµόσιο και την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων.
«Η γενική αξιολόγησή µας είναι θετική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να πετύχει καλύτερες επιδόσεις.
Πρέπει να συνεχιστεί η υλοποίηση δραστικών µεταρρυθµίσεων, να ολοκληρωθούν αποκρατικοποιήσειςκλειδιά, να γίνει προσεκτικά η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού και να µην τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος
στη µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων», υπογράµµισε ο κ. Κοστέλο. Υπενθύµισε δε ότι η ολοκλήρωση των
εκκρεµών µεταµνηµνονιακών δεσµεύσεων αποτελεί προϋπόθεση, για να ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες
παρεµβάσεις ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους κατά 700 εκατ. ευρώ το 1ο τρίµηνο του 2019 (επιστροφή
κερδών από ελληνικά οµόλογα της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης και ακύρωση
της επιτοκιακής αύξησης σε τµήµα του δανείου του 2ου Μνηµονίου από τον EFSF). Ο Ιρλανδός
τεχνοκράτης σηµείωσε επίσης ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους στόχους για το
πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας για τον σχεδιασµό του Ελληνικού Δηµοσίου για επιστροφή στις αγορές το 2019, ο επικεφαλής
του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας ανέφερε, από την πλευρά του
ότι η πολιτική του ΟΔΔΗΧ εστιάζει σε τέσσερις άξονες: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους
δανεισµού, τη διαµόρφωση µιας καµπύλης οµολόγων και τη διατήρηση του διαλόγου και της εµπιστοσύνης
απέναντι στους επενδυτές και στους οργανισµούς αξιολόγησης. Όπως είπε, µετά την επιτυχή ολοκλήρωση
του 3ου Μνηµονίου οι νέες προκλήσεις είναι η κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και η διαχείρισή του χρέους.
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Μποµπ Τρα: Αριστερά και Δεξιά στην Ελλάδα τάζουν µε πόρους που δεν
υπάρχουν

Ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στη χώρα µας εξέφρασε
την ανησυχία του για τις πρακτικές του πολιτικού
συστήµατος
Την ανησυχία του για το γεγονός ότι στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, Αριστερά και Δεξιά, υπόσχεται
φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών, µε πόρους που -όπως τόνισε- η Ελλάδα δεν διαθέτει,
εξέφρασε ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην χώρα µας, Μποµπ Τρα, σε πάνελ µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Ως αποτέλεσµα» επεσήµανε ο κ. Τρα «η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον
της». Αναφερόµενος στην συµµετοχή του ΔΝΤ στα ελληνικά προγράµµατα και τις επικρίσεις που δέχθηκε
το Ταµείο για λάθη που έκανε, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία
του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε
περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε, τι συνέβαινε µε την οικονοµία» σηµείωσε.
Ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης. «Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις, που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση
του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019 είπε, ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε, ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν
οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης
χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το α΄ τρίµηνο του 2019.
Σχετικά Tags

ΔΝΤ ελληνική οικονοµία Ντεκλάν Κοστέλο Μποµπ Τρα
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Tsipras says Greece is a 'safe investment destination'
Prime Minister Alexis Tsipras on Monday touted Greece's economic achievements following the country's exit from its
eight-year bailout era, saying it is a safe destination for investments.
“Greece is again a promising and - above all - a safe investment destination and I urge you to trust its potential,” he
said through a video message at the 20th Annual Invest in Greece Forum, organized by Capital Link.
“Greece has now regained its autonomy and -above all- the confidence in a future of prosperity, creativity and growth.
We are moving forward and the supporting conditions are more favorable than ever before,” he added.
The prime minister also said that the agreement signed with the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
last June, resolving a long-standing dispute on the country's name, shows Greece “is a power that promotes
consensus and stability, always seeking for new ways of cooperation and mutual growth.”
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Δηλώθηκαν 49.000 ακίνητα Airbnb υπό την απειλή προστίµου και ελέγχων
Η απειλή των ελέγχων και το πρόστιµο των 5.000 ευρώ οδήγησαν τους φορολογούµενους που εκµισθώνουν
ακίνητα µέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας τύπου Airbnb, στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις 30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της
ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη
βραχυχρόνια µίσθωση για τα συγκεκριµένα ακίνητα έφτασαν στα 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160%
περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ.
Ωστόσο, εάν ληφθεί υπόψη πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ, σύµφωνα µε την οποία περισσότερα από 126.000
καταλύµατα διατίθενται για βραχυχρόνια µίσθωση, πολλοί φορολογούµενοι ρίσκαραν και δεν εµφάνισαν
στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ τα ακίνητά τους. Οσοι δεν το έπραξαν και δεν έχουν λάβει αριθµό
Μητρώου για το ακίνητό τους θα βρεθούν αντιµέτωποι µε ελέγχους ενώ κινδυνεύουν να αποβληθούν από
τις ηλεκτρονικές πλατφόρµες Airbnb, HomeAway, Booking.com κα.
Μιλώντας στο συνέδριο, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ έστειλε προειδοποιητικά µηνύµατα στους
φορολογούµενους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» καθώς πέραν των
δειγµατοληπτικών ελέγχων, ο ελεγκτικός µηχανισµός θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών
αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των οποίων θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών
προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
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Τσίπρας στο Capital Link: Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος
πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: ΣΥΡΙΖΑ: «Η προσπάθεια για αναβίωση της σκοτεινής
εποχής του Γκοτζαµάνη από ακροδεξιές οργανώσεις θα πέσει στο κενό»
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Η παρέµβαση Χουλιαράκη στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Ταχιάος: Παραπολιτικά δεν υπάρχουν, µε τον Καραµανλή
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µόνο πολιτική
Για τον προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Εξαγωγική και ελκυστική η Ελλάδα για επενδύσεις, το µήνυµα Τσίπρα στο
Capital Link
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Φόρουµ Capital Link για την Ελλάδα στις ΗΠΑ: Στελέχη του ΔΝΤ αναγνώρισαν πρόοδο στην Ελλάδα
10/12/2018
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ Διαφηµίζει στη Νέα Υόρκη τη «fast track» στήριξη των
επιχειρηµατικών οµίλων
Τη «fast track» στήριξη των επιχειρηµατικών οµίλων µε «πόρους και τα σωστά κίνητρα» από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, διαφηµίζει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε
στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της «Capital Link», που διοργανώνεται στο «Metropolitan Club»
της Νέας Υόρκης, µε τη συµµετοχή του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα», υποστηρίζει ο
πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι «η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που
ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το "Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης", που θέτει και προωθεί κατά
ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός νόµος, που παρέχει
πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους».
Απευθυνόµενος προς υποψήφιους επενδυτές, ανέφερε: «Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε
ταχείς διαδικασίες ("fast track")».
Επιπλέον, επεσήµανε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και στην επιδιωκόµενη αναβάθµισή της,
υπηρετώντας τα συµφέροντα των ΗΠΑ και της ΕΕ, όπως κατέδειξε και η συµφωνία των Πρεσπών για την
ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Ειδικά για τη συµφωνία Αθήνας - Σκοπίων, ο Αλ. Τσίπρας ισχυρίστηκε ότι
«έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα και
που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Για τη συνέχιση της πολιτικής υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων διαβεβαίωσε και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ της «Capital Link» για την Ελλάδα. Σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ανέφερε ότι «η κυβέρνηση
γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις».
Τα αντιλαϊκά µέτρα δεν πρέπει να σταµατήσουν, ήταν το µήνυµα του επικεφαλής της αποστολής της
Κοµισιόν για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο, που συµµετείχε σε πάνελ στο φόρουµ της «Capital Link».
Ανέφερε µεταξύ άλλων πως «η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη
βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο
εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος».
Επανέλαβε ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για τα µέτρα που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ, για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, ανέφερε ότι «τα
προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά» και πως «χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και
να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία», εννοώντας να πεισθεί ο ελληνικός λαός να αποδεχθεί στα
σκληρά µέτρα. Παράλληλα, ενόψει εκλογών, εµφανίσθηκε να ανησυχεί µήπως µοιραστούν προεκλογικές
«παροχές» στο λαό.
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Τσίπρας: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ert.gr
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Περίπου 49.000 ακίνητα εκµισθώνονται µέσω πλατφορµών τύπου Airbnb
Αύξηση 160% σηµειώνουν σε ετήσια βάση οι εισπράξεις του Δηµοσίου από τη φορολόγηση των
βραχυχρονίων µισθώσεων τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ενώ έχει εκτιναχθεί και ο αριθµός
των ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών διαµοιρασµού.
Ειδικότερα, όπως απεκάλυψε ο κ. Πιτσιλής έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών στο
Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ, οι εγγραφές ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών
διαµοιρασµού έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.
Ο κ. Πιτσιλής προειδοποίησε όσους δεν έχουν δηλώσεις τα ακίνητα τους πως πέραν των δειγµατοληπτικών
ελέγχων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των
οποίων θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
Τέλος, ο ίδιος σηµείωσε πως οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων σταδιακά µειώνονται, καθώς βρίσκονται
πλέον σε εκκρεµότητα 627 εκατ. ευρώ και τόνισε πως στόχος της ΑΑΔΕ είναι εντός του 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση επιστροφής φόρου σε εκκρεµότητα άνω των 90 ηµερών
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Το "καλό πρόσωπο" της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζεται στη Ν. Υόρκη
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω
τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά
χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά
από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις
προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Γ. Χουλιαράκης: Δεν θα επιβραδυνθούν οι µεταρρυθµίσεις - [Naftemporiki.gr]
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης. Σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, ο κ. Χουλιαράκης είπε πως "για πολλά χρόνια,
διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα
γύρισε σελίδα". Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει,
αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις. naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης. Σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, ο κ. Χουλιαράκης είπε πως "για πολλά χρόνια,
διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα
γύρισε σελίδα". Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει,
αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις. naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Παρεµβάσεις στο 20ό επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη
Νέα Υόρκη
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω
τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Μποµπ Τρα: Λάθος η «φτωχή» επικοινωνία του ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό
Σε παρέµβαση του πρώην αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην Ελλάδα στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
για την Ελλάδα
Ως το µεγαλύτερο λάθος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περιέγραψε τη «φτωχή» επικοινωνία του µε
τον ελληνικό λαό ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα.
Σε παρέµβασή του, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, είπε ότι τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά και ότι ήταν απαραίτητες περισσότερες συζητήσεις, για να εξηγηθεί τι
συνέβαινε µε την οικονοµία.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα υπόσχεται
φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.

«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της», σχολίασε.
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Η Ελλάδα είναι ένας ασφαλής επενδυτικός προορισµός είπε ο Αλ. Τσίπρας
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα, έχοντας
αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου ένας πολλά
υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα
Υόρκη, ο πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος
προσαρµογής, τονίζοντας πως η χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε
ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς
βάσεις.
Ο πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο για
αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων.
Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και
προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.

★ Πηγή: Συντακτική οµάδα του eklogika.gr
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Τσίπρας για Συµφωνία Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα

Τσίπρας για Συµφωνία Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

KENDRA PIERRE -LOUIS / THE NEW YORK TIMES
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20ό επενδυτικό συνέδριο Capital Link: Η Ελλάδα γύρισε σελίδα/ Συνεχίζονται οι
µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Η εγχώρια µεταποίηση ανακάµπτει σταθερά αλλά η Ελλάδα ακόµη βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις της ΕΕ
Eκδήλωση για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων της µελέτης µε θέµα «Προκλήσεις και προοπτικές του
τοµέα µεταποίησης στην Ελλάδα: Στρατηγικές παρεµβάσεις για ανάπτυξη» πραγµατοποίησε το Ίδρυµα
Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). Η µελέτη εκπονείται µε τη στήριξη της πρωτοβουλίας
«Ελληνική Παραγωγή – Συµβούλιο Βιοµηχανιών για την Ανάπτυξη».
Τα βασικότερα σηµεία που προκύπτουν από την ανάλυση είναι τα ακόλουθα:
Βασικές διαρθρωτικές τάσεις
Παρά την ελαφρά τάση ανάκαµψης την τελευταία τριετία όσον αφορά στην άµεση συνεισφορά της
µεταποίησης στο ΑΕΠ (από 8,1% το 2015 σε 8,7% του ΑΕΠ το 2017), ακόµα η Ελλάδα παραµένει στις
τελευταίες θέσεις της ΕΕ στο σχετικό δείκτη συµβολής. Μετά τη σηµαντική µείωση της Ακαθάριστης
Προστιθέµενης Αξίας της µεταποίησης κατά 26,6% την περίοδο 2009-2014, παρατηρείται αύξηση 3% την
περίοδο 2014-2017, µεγαλύτερη από του συνόλου της οικονοµίας (0,4%).
Ο δείκτης βιοµηχανικής παραγωγής είναι σταθερά θετικός και µάλιστα επιταχύνεται από το 2014, έχοντας
επανέλθει στα επίπεδα του 2010. Ήδη στο 2ο τρίµηνο του 2018 καταγράφεται αύξηση σχεδόν 9% σε σχέση
µε το αντίστοιχο τρίµηνο του 2017.
Μετά την ισχυρή µείωση απασχόλησης την περίοδο 2009-2014, οπότε χάθηκαν περίπου 162 χιλιάδες θέσεις
εργασίας, έκτοτε σηµειώνεται ανάκαµψη της απασχόλησης µε αύξηση κατά 13%, υπερδιπλάσια του
συνόλου της οικονοµίας (6%).
Οι επενδύσεις στη µεταποίηση ανά απασχολούµενο, διατηρήθηκαν περίπου σταθερές κατά τη διάρκεια της
κρίσης (περίπου 34 χιλιάδες ευρώ ανά απασχολούµενο), ενώ στο σύνολο της οικονοµίας µειώθηκαν κατά
σχεδόν 50%. Η βιοµηχανία επενδύει πια σχεδόν 6 φορές περισσότερο ανά εργαζόµενο, απ’ ό,τι ο µέσος
όρος της οικονοµίας. Το 2017 µάλιστα, το ύψος των επενδύσεων ξεπερνά τα 12,2 δισ. ευρώ, στο
υψηλότερο επίπεδό τους από το 2011. Σε επίπεδο χρηµατοοικονοµικών στοιχείων και µε βάση τους
ισολογισµούς 4.560 µεταποιητικών επιχειρήσεων, προκύπτει µικρή αύξηση κύκλου εργασιών κατά 5,2% το
2016 σε σχέση µε το 2009. Ωστόσο ο τοµέας έχει διέλθει από µεγάλη αναδιάρθρωση, καθώς αρκετές
επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους ή έχουν εξαγοραστεί. Το 2016, το 59,3% των
επιχειρήσεων παρουσίασε καθαρά κέρδη (µετά φόρων), τα οποία ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ, έναντι 64% και
1,95 δισ. ευρώ το 2009.
Εξωστρέφεια µεταποίησης
Οι εξαγωγές µεταποιητικών προϊόντων έχουν αυξητική τάση, µε µέσο ετήσιο ρυθµό της τάξης του 5% την
περίοδο 2009-2017. Μάλιστα, το 2017 σηµειώνονται οι υψηλότερες εξαγωγές στα 25,4 δισ. ευρώ. Σε
συνδυασµό µε τη µείωση των εισαγωγών, σηµειώνεται σηµαντική µείωση του ελλείµµατος στο εµπορικό
ισοζύγιο µεταποιητικών αγαθών, από τα 35 δισ. ευρώ το 2009, σε περίπου 20 δισ. ευρώ τα τελευταία
χρόνια. Ωστόσο, το τελευταίο διάστηµα οι σχετικές εισαγωγές αυξάνονται ελαφρώς ταχύτερα από τις
εξαγωγές.
Οικονοµικό αποτύπωµα
Η ποσοτικοποίηση της συνεισφοράς της µεταποίησης στο σύνολο της οικονοµίας µε βάση τη µεθοδολογία
εισροών-εκροών στα στοιχεία του 2017, επιβεβαιώνει την καίρια σηµασία της, όσον αφορά στη συνολική
επίδρασή της. Σχεδόν το 1/3 του ΑΕΠ και της απασχόλησης οφείλεται στην άµεση, έµµεση ή προκαλούµενη
επίδραση της µεταποίησης. Ο συνολικός πολλαπλασιαστής της µεταποίησης στο ΑΕΠ είναι 2,8 και στην
απασχόληση 3,5, ενώ πλήθος κλάδων υπηρεσιών και εµπορίου ωφελούνται σε προστιθέµενη αξία και σε
απασχόληση από τη µεταποιητική παραγωγή.
Συµπερασµατικά, το συνολικό αποτύπωµα της µεταποίησης στην ελληνική οικονοµία παραµένει ιδιαίτερα
σηµαντικό. Η εγχώρια µεταποίηση ανακάµπτει σταθερά τα τελευταία χρόνια, ταχύτερα από το σύνολο της
οικονοµίας. Όµως η βελτίωση αυτή είναι εύθραυστη και ανεπαρκής σε σχέση µε την ανάγκη της χώρας να
επανέλθει σε διατηρήσιµη και µακροπρόθεσµη ανάπτυξη, καθώς η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης
της στις διεθνείς αγορές, απαιτεί περισσότερο στοχευµένες πολιτικές και διαθρωτικές παρεµβάσεις σε
επίπεδο δηµόσιων, αλλά και επιχειρηµατικών πολιτικών.
Στρατηγικές παρεµβάσεις – Βιοµηχανικές πολιτικές
Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ έχει αναγάγει ως προτεραιότητα την ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής

https://hellasjournal.com/
Publication date: 10/12/2018 20:57
Alexa ranking (Greece): 392
https://hellasjournal.com/2018/12/i-egchoria-metapoiisi-anakamptei-stathera-alla-i-...

βιοµηχανίας, ως προϋπόθεση για να παραµείνει η Ευρώπη στην τεχνολογική αιχµή και να προστατέψει την
οικονοµική και κοινωνική συνοχή της. Σχετικά, έχει εκπονήσει µια ολοκληρωµένη στρατηγική µε στόχο να
αυξηθεί η συνεισφορά της βιοµηχανίας στο 20% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Με βάση την πιο πρόσφατη
επικαιροποίησή της, η βιοµηχανική πολιτική της ΕΕ προτάσσει την εµβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς, την
αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, τη µετάβαση σε κυκλική οικονοµία χαµηλών εκποµπών άνθρακα,
τη στήριξη της βιοµηχανικής καινοτοµίας και την ένταξη σε διεθνείς αλυσίδες αξίας.
Η Ελλάδα έχει ακόµα µεγαλύτερη ανάγκη µιας στοχευµένης πολιτικής για τη βιοµηχανία, ώστε να µπορέσει
να συµπορευτεί µε αυτές τις πολιτικές και να αξιοποιήσει τις δυνητικές ευκαιρίες. Η «Ελληνική
Παραγωγή», ο ΣΕΒ, οι βιοµηχανικοί περιφερειακοί σύνδεσµοι και άλλοι 21 κλαδικοί βιοµηχανικοί σύνδεσµοι,
έχουν προτάξει την ανάγκη χάραξης µιας εθνικής στρατηγικής για τη βιοµηχανία, µε την καθιέρωση
εθνικού στόχου για την αύξηση της συµµετοχής της βιοµηχανίας στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020 και στο
15% µεσοπρόθεσµα.
Ωστόσο, σε εθνικό επίπεδο αυτό σηµαίνει µια προσπάθεια σχεδιασµού στοχευµένων πολιτικών που
συνεισφέρουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής µεταποίησης και αµβλύνουν τα
εµπόδια που αυτή αντιµετωπίζει. Στη µελέτη επιλέχθηκαν πέντε περιοχές που επηρεάζουν αρνητικά την
ανταγωνιστικότητα της ελληνικής µεταποίησης και αποτελούν σηµαντικά εµπόδια έτσι ώστε να
αξιοποιήσει πλήρως το δυναµικό της και να το διευρύνει. Αναλυτικότερα:
Κόστος ενέργειας
Με βάση στοιχεία της χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες της ΕΕ, η τιµή του
φορτίου βάσης στην Ελλάδα ήταν το 2ο τρίµηνο του 2018, σχεδόν 30% υψηλότερη από το µέσο της ΕΕ.
Στην Ελλάδα, το pool είναι υποχρεωτικό, µε αποτέλεσµα µια βιοµηχανική επιχείρηση να µην µπορεί να
συνάψει διµερές µακροχρόνιο συµβόλαιο µε παραγωγό, ενώ δεν έχει πρόσβαση σε προθεσµιακά προϊόντα.
Αν και έχουν καταγραφεί βελτιώσεις πρόσφατα, όπως η µείωση ΕΤΜΕΑΡ για τη µέση και υψηλή τάση,
ακόµα υπάρχει µεγάλο πλήθος φόρων και χρεώσεων (διπλάσιος ΕΦΚ στη µέση σε σχέση µε την υψηλή τάση,
φόρος ΔΕΤΕ, ύψος χρέωσης ΥΚΩ, χρέωση Δικτύου Μεταφοράς, χρέωση δικτύου διανοµής, ETMEAP,
χρέωση εκποµπών CO2) που επηρεάζουν ειδικά τις µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις. Ουσιαστική
λύση του προβλήµατος µεσοπρόθεσµα, δεν µπορεί να υπάρξει χωρίς τοµές, κατάλληλα κίνητρα και τις
απαραίτητες επενδύσεις στην αγορά της ενέργειας.
Προτάσεις, µε βάση την µελέτη:
– Μετάβαση σε ανταγωνιστική αγορά ενέργειας (target model ΕΕ) χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Λειτουργία
Χρηµατιστηρίου Ενέργειας.
– Διερεύνηση µέτρων στήριξης της βιοµηχανίας, ειδικά της εντάσεως ενέργειας
– Ενίσχυση διεθνών διασυνδέσεων για συµµετοχή στην Ενεργειακή Ένωση
– Περιορισµός ύψους φόρων και χρεώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος για βιοµηχανική χρήση. Ενδεικτικά,
προτείνεται εξίσωση ΕΦΚ για µέση και υψηλή τάση
Φορολογία – αποσβέσεις
Η Ελλάδα βρίσκεται σε δυσµενή θέση όσον αφορά την επίδραση της φορολογίας στα επενδυτικά κίνητρα,
όχι µόνο ως προς το ύψος του συντελεστή φορολογίας κερδών, αλλά και την έλλειψη προβλεψιµότητας
του τελικού πλαισίου. Αλλά και σε επιµέρους ζητήµατα όπως η φορολογική απόσβεση των βιοµηχανικών
επενδύσεων, βρίσκεται στα δυσµενέστερα καθεστώτα µεταξύ των χωρών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ (µεγάλο
διάστηµα απόσβεσης), ενώ από το 2013 έγινε ακόµα πιο άκαµπτο. Η υιοθέτηση της δυνατότητας για
ταχύτερες αποσβέσεις δεν είναι δηµοσιονοµικά ασταθές µέτρο: οδηγεί σε αναβολή µεν αλλά όχι σε
αποφυγή άµεσης φορολογίας, ενώ λειτουργεί ως επενδυτικό κίνητρο και υποστηρίζει τον τεχνολογικό
εκσυγχρονισµό της παραγωγής.
Προτάσεις:
– Κατά προτεραιότητα, χρήση των όποιων δηµοσιονοµικών περιθωρίων για την επαναφορά ταχύτερων
αποσβέσεων
– Επιτάχυνση µείωσης φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, από 4 σε 3 έτη, στο πλαίσιο ενός
συνολικού σχεδίου µείωσης των φορολογικών βαρών για τις επιχειρήσεις
Μη µισθολογικό κόστος
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Μετά και την πρόσφατη ασφαλιστική µεταρρύθµιση, οι εισφορές εργοδοτών και εργαζοµένων είναι
σηµαντικά υψηλότερες στην Ελλάδα σε σχέση µε άλλες χώρες (41% στο σύνολο της οικονοµίας, έναντι
34,3% σε ΕΕ). Στη µεταποίηση οι εισφορές είναι ακόµα υψηλότερες σε σχέση µε τη λοιπή οικονοµία, λόγω
πρόσθετων επιβαρύνσεων. Ως αποτέλεσµα, οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται σε δυσµενή
ανταγωνιστική θέση, καθώς οι εργοδότες οφείλουν να καταβάλουν µεγαλύτερα ποσά, για δεδοµένες
καθαρές αποδοχές των εργαζοµένων.
Προτάσεις:
– Προσπάθεια για περαιτέρω µείωση του µη µισθολογικού κόστους µε µείωση εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ,
εφόσον συνεχιστεί η µείωση της ανεργίας και σε συνάρτηση µε αυτή.
– Εµφατικότερη επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για νέους εργαζοµένους και πέραν της επιδότησης
50% των εργοδοτικών εισφορών για εργαζόµενους έως 24 ετών που προβλέπεται στον Προϋπολογισµό
2019.
Χρηµατοδότηση
Όπως και στο σύνολο της ελληνικής οικονοµίας, η τραπεζική χρηµατοδότηση προς τη µεταποίηση
µειώθηκε δραµατικά τα χρόνια της κρίσης.
Προτάσεις:
– Ενίσχυση συµµετοχής της βιοµηχανίας στο ΠΔΕ, µε απλούστερες διαδικασίες
– Μεγαλύτερη ευελιξία αναπτυξιακού Νόµου, µε έµφαση στα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης και χαλάρωση
των κριτηρίων επιλεξιµότητας
– Αξιοποίηση εναλλακτικών εργαλείων χρηµατοδότησης (π.χ. µέσω κεφαλαιαγορών).
Αδειοδοτήσεις
Παρά τις σηµαντικές παρεµβάσεις τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη ολοκληρωµένου χωροταξικού
σχεδιασµού µε περιφερειακή και κλαδική διάσταση, εκκρεµεί. Ταυτόχρονα, το πλαίσιο περιβαλλοντικής
αδειοδότησης χρήζει αναθεώρησης.
Προτάσεις:
– Κατάρτιση ενός Γενικού Χωροταξικού Πολεοδοµικού Σχεδίου
– Επιτάχυνση εφαρµογής πρόσφατου νόµου για άτυπες βιοµηχανικές συγκεντρώσεις
– Αναθεώρηση κατηγοριών όχλησης, µε ενοποίηση µε τα κριτήρια κατάταξης της περιβαλλοντικής
αδειοδότησης
– Επικαιροποίηση κατηγοριοποίησης έργων και δραστηριοτήτων ως προς την ένταση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεών τους
– Εκκαθάριση και απλοποίηση νοµικών διατάξεων για την επιτάχυνση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης
– Ενεργοποίηση πιστοποιηµένων ελεγκτών επενδυτικών σχεδίων, για επιτάχυνση της αξιολόγησής τους,
καθώς και του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Διαχείρισης Αδειοδότησης και Ελέγχων (ΟΠΣΑΔΕ)..
Φόρουµ Capital Link για την Ελλάδα στις ΗΠΑ: Στελέχη του ΔΝΤ αναγνώρισαν πρόοδο στην Ελλάδα
10/12/2018 20:19
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αθήνα, Ελλάδα
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link.

Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο Πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών.
«Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο Πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΕΡΤ

Κοινοποιήστε:
Twitter
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Γ. Χουλιαράκης: Δεν θα επιβραδυνθούν οι µεταρρυθµίσεις
THESSNEWS-DESK
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης.

Όπως µεταδίδει το naftemporiki.gr, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link για την Ελλάδα, ο κ. Χουλιαράκης είπε πως «για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις
απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει
να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
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Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Αύξηση 160% στα έσοδα από φόρους σε Airbnb
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Η ΑΑΔΕ εργάζεται σε πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης, ανέφερε ο διοικητής της αρχής, Γιώργος
Πιτσιλής, µιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, ενώ παρουσίασε και τα
στοιχεία από τα έσοδα του δηµοσίου από φόρους σε µισθώµατα βραχυχρόνιων µισθώσεων τύπου AirBnB.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Πιτσιλής, µέχρι τις 30 Νοεµβρίου οι εγγραφές στην ειδική
πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, έφτασαν τις 49.000, ενώ τα έσοδα από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω
ακινήτων, ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, αυξηµένα κατά 160% σε σχέση µε τα έσοδα του περασµένου έτους
(68 εκατ. ευρώ), µετά την ηλεκτρονική πολιορκία στους ιδιοκτήτες.
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Τσίπρας σε Capital Link: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ διεξάγονται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Tsipras claims Greece promotes stability in region via Prespes Agreement with FYROM
The Greek PM made statements during his speech at the Capital Link’s 20th investment forum for Greece
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Pro-FYROM Rainbow party calls for Greece to introduce “Macedonian” language in public schools
Commenting on the Prespes Agreement between Greece and FYROM, Greek Prime Minister Alexis Tsipras
underlined that it proved Greece “is a force that promotes consensus and stability and always looking for new ways of
cooperation and mutual development. ”
Tsipras said Greece was becoming an investment-friendly and export-oriented country “focusing on innovation and
premium value production” during his speech at the Capital Link’s 20th investment forum for Greece.
The statements by Mr Tsipras came on the heels of FYROM PM Zoran Zaev’s position on Monday that Greece had
already recognised the “Macedonian” language, despite the strong reactions caused by his views about the teaching
of “Macedonian language” in schools in northern Greece.
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Κοστέλο στο 20ο επενδυτικό συνέδριο: Θετική η έξοδος αλλά προέχει η
βιώσιµη ανάπτυξη για την Ελλάδα

Κοστέλο στο 20ο επενδυτικό συνέδριο:
Θετική η έξοδος αλλά προέχει η βιώσιµη
ανάπτυξη για την Ελλάδα
Επικαιρότητα

Ο επικεφαλής της της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα µιλώντας στο forum της Capital Link στη Νέα
Υόρκη ζήτησε τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων - O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ
Τρα, είπε ότι το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό
Δείτε περισσότερα: protothema.gr
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Tsipras Trumpets Greece’s Potential at Capital Link Forum
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Κοστέλο: Οι επενδύσεις θα έρθουν µόνο εάν ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι
αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, δήλωσε ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στάθηκε επίσης στην ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Έθεσε εξάλλου ως στόχο την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, ανέφερε πως το µεγαλύτερο
λάθος του Ταµείου ήταν η «φτωχή» επικοινωνία µε τον λαό.
Σε αυτό το πλαίσιο, παραδέχτηκε πως τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά και ότι ήταν
απαραίτητες περισσότερες συζητήσεις, για να εξηγηθεί τι συνέβαινε µε την οικονοµία.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα υπόσχεται
φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της», σχολίασε.
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Χουλιαράκης: Με γοργούς ρυθµούς οι µεταρρυθµίσεις
Τον βαθµό προόδου της Ελλάδας στα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας, εξήρε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για
την Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, ο κ. Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, τόνισε: "Για πολλά χρόνια,
διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα", συµπληρώνοντας πως το 2016 η
Ελλάδα γύρισε σελίδα.
Παράλληλα, επεσήµανε πως τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε.
Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών σηµείωσε πως η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις
που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
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Τσίπρας – capital link: Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος
πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας.
Ο πρωθυπουργός περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής
Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των διαθέσιµων
ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: ΣΥΡΙΖΑ: «Η προσπάθεια για αναβίωση της σκοτεινής
εποχής του Γκοτζαµάνη από ακροδεξιές οργανώσεις θα πέσει στο κενό»
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Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

Η παρέµβαση Χουλιαράκη στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»: Ταχιάος: Παραπολιτικά δεν υπάρχουν, µε τον Καραµανλή
µόνο πολιτική
Για τον προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Μήνυµα Κοστέλο για κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη – “Κάρφωσε” την
ελληνική κυβέρνηση ο Τρα
Μήνυµα στην Ελλάδα να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, έστειλε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν
για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, από το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Την ίδια
στιγµή, δεν έλειψαν τα… καρφιά του πρώην αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην χώρα µας, Μποµπ Τρα, κατά της
ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Κοστέλο απηύθυνε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό
και µε τις παρεµβάσεις στα “κόκκινα δάνεια” και την προστασία της πρώτης κατοικίας µέσω του “διαδόχου”
του νόµου Κατσέλη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Υποσχέσεις, αλλά…
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Χουλιαράκης: Από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο επενδυτικό
φόρουµ.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Πηγή:newsit.gr
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Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία ελκυστική για επενδύσεις χώρα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Φόρουµ Capital Link για την Ελλάδα στις ΗΠΑ: Στελέχη του ΔΝΤ αναγνώρισαν
πρόοδο στην Ελλάδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης,σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό
φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
10/12/2018 19:31
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αποστόλη Ζουπανιώτη
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ

http://www.globalview.gr/
Publication date: 10/12/2018 20:42
Alexa ranking (Greece): 16931
http://www.globalview.gr/2018/12/10/tsipras-i-ellada-metatrepetai-se-elkystiki-gia-e...

Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτομία και στην υψηλής προστιθέμενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του μήνυμα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουμ λαμβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, με συμμετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ειδήσεις Τσίπρας σε Capital Link: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. To
άρθρο Τσίπρας σε Capital Link: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα δηµοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
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Μήνυµα Κοστέλο για κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη – "Κάρφωσε" την
ελληνική κυβέρνηση ο Τρα
Μήνυµα στην Ελλάδα να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, έστειλε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν
για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, από το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Την ίδια
στιγµή, δεν έλειψαν τα… καρφιά του πρώην αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην χώρα µας, Μποµπ Τρα, κατά της
ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Κοστέλο απηύθυνε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό
και µε τις παρεµβάσεις στα “κόκκινα δάνεια” και την προστασία της πρώτης κατοικίας µέσω του “διαδόχου”
του νόµου Κατσέλη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο επενδυτικό
φόρουµ.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
ΠΗΓΗ: ΑΠ-ΜΠΕ
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Κοστέλο στο 20ο επενδυτικό συνέδριο: Θετική η έξοδος αλλά προέχει η
βιώσιµη ανάπτυξη για την Ελλάδα
Ο επικεφαλής της της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα µιλώντας στο
forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη ζήτησε τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων –
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, είπε ότι το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό
λαό
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

http://news.apsou.gr/
Publication date: 10/12/2018 20:39
Alexa ranking (Greece): 0
http://news.apsou.gr/news/Κοστέλο-στο-20ο-επενδυτικό-συνέδριο-Θετική-η-έξοδο...

Κοστέλο στο 20ο επενδυτικό συνέδριο: Θετική η έξοδος αλλά προέχει η
βιώσιµη ανάπτυξη για την Ελλάδα
Ο επικεφαλής της της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα µιλώντας στο forum της Capital Link στη Νέα
Υόρκη ζήτησε τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων - O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ
Τρα, είπε ότι το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό...
διαβάστε περισσότερα...
Δηµοσίευση από : Πρώτο Θέµα - Σήµερα
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Με 160% τρέχουν τα φορο-έσοδα από Airbnb
Κατακόρυφη αύξηση 160% σηµειώνουν τα έσοδα του δηµοσίου από τους φόρους σε βραχυχρόνιες
µισθώσεις τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Ειδικότερα, έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η
προθεσµία εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων, οι εγγραφές έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από
βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, µε αύξηση κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ
της προηγούµενης χρονιάς. Όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, µετά την παρέλευση της προθεσµίας
υποβολής δηλώσεων η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταµένες διασταυρώσεις και ελέγχους προκειµένου να
εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προχωρούν σε βραχυχρόνιες µισθώσεις στη σκιά της
παραοικονοµίας ενώ επιχειρεί να συνάψει συµφωνίες παροχής στοιχείων µε τις διάφορες πλατφόρµες.
Στοιχεία πρόσφατης µελέτης του ΚΕΠΕ πάντως υποδεικνύουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων, συνεχίζουν
να...
Euro2day.gr ·

πριν από 17 λεπτά ·
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Παρεµβάσεις στο 20ό επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη
Νέα Υόρκη
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

Διαβάστε επίσης:
Αλ. Τσίπρας: Ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες, έδειξε αλληλεγγύη στους µετανάστες
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Φορολογικοί έλεγχοι σε τυχαίο δείγµα ΑΦΜ από το 2019
Φορολογικούς ελέγχους σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα κατόπιν τυχαίας επιλογής των ΑΦΜ τους, χωρίς
κανένα συγκεκριµένο κριτήριο, προανήγγειλε για το 2019 ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων Γ. Πιτσιλής.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο κ. Πιτσιλής αποκάλυψε ότι στο επιχειρησιακό
σχέδιο του εποµένου έτους θα προβλέπεται µεταξύ άλλων και η επιλογή ενός τυχαίου δείγµατος
φορολογουµένων για έλεγχο. «Ένα µικρό αλλά σηµαντικό µέρος των ελέγχων µας θα βασίζεται στην
τυχαιότητα µε σκοπό να διαβιβασθεί το µήνυµα ότι, ανεξάρτητα από τις πιθανότητες, µπορεί να ελεγχθεί
ο καθένας», τόνισε χαρακτηριστικά ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. αναφερόµενος στους βασικούς στόχους των
ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Πέρα από τους ελέγχους σε τυχαίο δείγµα φορολογουµένων, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο κ. Πιτσιλής,
θα αξιοποιηθούν οι κλαδικές αναλύσεις για τον ΦΠΑ και τον φόρο εισοδήµατος, µε βάση τις οποίες θα
εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη
«µαύρη» λίστα για φορολογικές παραβάσεις, θα επιλέγονται, επίσης κατά προτεραιότητα, για έλεγχο.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019
να µην υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
Εντωµεταξύ, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιοποίησε ο κ. Πιτσιλής µέσω της οµιλίας του, στην ειδική
πλατφόρµα της Α.Α.Δ.Ε. όπου πρέπει να καταχωρίζονται τα στοιχεία των ακινήτων που εκµισθώνονται
βραχυπρόθεσµα µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας Airbnb και άλλων παροµοίων ηλεκτρονικών υποδοµών
είχαν δηλωθεί µέχρι τις 30 Νοεµβρίου περίπου 49.000 ακίνητα. Τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη
βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, ανέρχονται σε 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα
από αυτά που είχαν δηλωθεί πέρυσι (68 εκατ. ευρώ)!
Γ.Π.

https://www.newsit.gr/
Publication date: 10/12/2018 20:33
Alexa ranking (Greece): 25
https://www.newsit.gr/politikh/tsipras-se-capital-link-asfalis-ependytikos-proorismo...

Τσίπρας σε Capital Link: Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και
στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που
αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ διεξάγονται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ενότητες
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΣΙΠΡΑΣ
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης,
www.ert.gr
Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://www.ert.gr
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Συστάσεις Κοστέλο στην κυβέρνηση για τις µεταρρυθµίσεις
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στάθηκε επίσης στην ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος in.gr
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι
αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, δήλωσε ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα ανέφερε ότι
«η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος».
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
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Κοστέλο: Στόχος για την Ελλάδα η βιώσιµη ανάκαµψη
#Ε.Ε.
#ΔΝΤ
Newsroom 10/12/2018 19:52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα,
Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους στο πλαίσιο του 20ου επενδυτικού φόρουµ της Capital Link για την
Ελλάδα, στη Νέα Υόρκη, ο Ντ. Κοστέλο τόνισε την ανάγκη επιτάχυνσης των αποκρατικοποιήσεων και
συνέστησε στην Αθήνα να είναι προσεκτική στην αύξηση του κατώτατου µισθού και στο νέο πλαίσιο για
τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια, ώστε να µην υπονοµευτεί η ανάπτυξη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ
σηµείωσε ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν,
θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο
του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά.
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Από την άλλη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, υποστήριξε ότι τα
δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, σε παρέµβασή του µέσω
τηλεδιάσκεψης. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή
πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση
γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, πραγµατοποιούνται στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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M. Καλογήρου: » Εκσυγχρονίζεται ο νόµος περί καταχραστών του δηµοσίου»

M. Καλογήρου: » Εκσυγχρονίζεται ο νόµος
περί καταχραστών του δηµοσίου»
10/12/2018 - 17:46

19:38
«Τραγουδάµε για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή»- Απόψε στο Μέγαρο Μουσικής συναυλία για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα από την Διεθνή Αµνηστία
19:32
Τ.Μέι: H αποχώρηση από την Ε.Ε θα γίνει όπως έχει προαναγγελθεί στις 29 Μαρτίου 2019
19:32
Έως 6 Ιανουαρίου η έκθεση «Τέχνη και Εποχή» στην Πινακοθήκη δήµου Αθηναίων (κτήριο Μεταξουργείου)
19:18
Συγκέντρωση στη Βουλή πραγµατοποιούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί- Ζητούν µόνιµους διορισµούς µε
βάση την προϋπηρεσία και την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου
18:52
M. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται ο νόµος περί καταχραστών του δηµοσίου
18:45
Γ.Κατρούγκαλος: Προσήλωση στη Συµφωνία των Πρεσπών- «Αυτονόητη προϋπόθεση ότι και η άλλη πλευρά
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σέβεται απολυτως το πνεύµα και το γράµµα της»
18:30
Εως τις 21 Δεκεµβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόµενους
18:23
Η Τ.Μέι θα συζητήσει µε τους Ευρωπαίους ηγέτες τις ανησυχίες του βρετανικού κοινοβουλίου για το
Brexit- «Αγκάθι» το θέµα των συνόρων της Β.Ιρλανδίας
18:17
Εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας το Κέντρο Επιστήµης και Τεχνολογίας «ATHENA», του
Ιδρύµατος Ευγενίδου
18:15
πΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για τις τελικές τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση
της Συµφωνίας των Πρεσπών
18:12
Διάγγελµα θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν ( 9 µµ ώρα Ελλάδος) ,στον απόηχο των
επεισοδίων από τις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων
18:05
20ο Capital Link Invest in Greece Forum – Αύριο η «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
17:42
Παρατείνεται έως 28 Ιουνίου η προθεσµία αποσπάσεων δηµοσίων υπαλλήλων που λήγει στις 31-12-2018,
εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες
17:38
Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συµφωνία για το Brexit
17:37
Χρηµατιστήριο: Στις 638,20 µονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,62%
17:35
Κ. Μπακογιάννης: Η Αστυνοµία δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης
17:33
DUP: Καλεί την Τερέζα Μέι να αποσύρει το «δίχτυ ασφαλείας» από τη συµφωνία για το Brexit
17:29
Γκι Φερχόφστατ για Brexit: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα απογοητεύσει ποτέ τους Ιρλανδούς»
17:21
Π. Χρηστίδης: Όποτε και αν έρθει η συµφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, το Κίνηµα Αλλαγής δεν θα την
ψηφίσει
17:12
Νίκολα Στέρτζον (πρωθυπουργός Σκοτίας): Κατηγορεί την Τερέζα Μέι για «αξιολύπητη δειλία»
17:09
Για δεύτερη φορά προσέφυγαν στο ΣτΕ οργανώσεις και σωµατεία που αντιτίθενται στη «Συµφωνία των
Πρεσπών»
17:03
Χριστουγεννιάτικο µπαζάρ διοργανώνουν 15-16 Δεκεµβρίου MONUMENTA και Πολιτιστικός Σύλλογος
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«Παναθήναια» στα γραφεία τους, στου Ψυρρή
16:58
ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας παραδέχθηκε ότι έχει µετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα transit µεταναστών
16:51
Ρωσία: Πρόστιµο περίπου 2 εκ δολαρίων για το αδίκηµα της δωροδοκίας κατέβαλλε ο πρώην υπουργός
Οικονοµίας Αλεξέι Ουλιουκάγιεφ
16:46
Μπρουνό Λεµέρ: Οι κινητοποιήσεις θα κοστίσουν 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας στο ρυθµό οικονοµικής
ανάπτυξης το Δ’ τρίµηνο
16:41
Ζωοτροφές από την Κίνα, συνολικού βάρους 21 τόνων, δέσµευσαν οι επόπτες στο τελωνείο του Πειραιά
16:38
Κυρ. Μητσοτάκης: «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνεννόηση µε την ΕΣΑµεΑ και εθνικός συντονιστής που θα
µπορεί να το υλοποιήσει»
16:36
Ερντογάν για «Κίτρινα Γιλέκα»: «Κλείνουν τα µάτια οι υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωµάτων»
16:33
Φυλλάδια έξω από την πρεσβεία της Ουγγαρίας πέταξαν µέλη του Ρουβίκωνα-Η Αστυνοµία προχώρησε σε
13 προσαγωγές
16:26
Δ. Αβραµόπουλος: Το Παγκόσµιο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση έµπρακτη απάντηση στις φωνές που
επιχειρούν να διχάσουν και να δηµιουργήσουν «φρούρια»
16:19
Η αυστριακή ταινία «Joy» κέρδισε το Χρυσό Αστέρι του φεστιβάλ του Μαρακές
16:04
Ρωσία: Περισσότερες από 4.000 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους στα «Panama papers»
16:01
Α. Γκουτέρες για Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολικά και αιώνια
15:57
Ν. Ηλιόπουλος: «Όσοι έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για την περικοπή των συντάξεων θα διαψευσθούν
και το 2020 για τη µείωση του αφορολόγητου»
15:49
Στην ανάρτηση ερωτηµατολογίου το διαδίκτυο προς τους συνταξιούχους και τους ασφαλισµένους
προχώρησε ο ΕΦΚΑ µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
15:43
ΠΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση της
Συµφωνίας των Πρεσπών
15:41
Θ. Τοσουνίδης σε Μ. Σπυράκη: «Όλοι οι Έλληνες καταλαβαίνουν την αφωνία και την υποκρισία της Ν.Δ.»
15:39
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Δ. Τσιόδρας στον Αθήνα 9.84: «Είµαστε ανοιχτοί στην µετεκλογική συνεργασία βάση ενός προγραµµατικού
πλαισίου, όπως έχει περιγραφεί και στο Συνέδριο µας»
15:36
Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του ταµία της Λέγκα για παράνοµη χρηµατοδότηση συνδέσµου που φέρεται να
πρόσκειται στο κόµµα του Σαλβίνι
15:31
Ιρλανδός πρωθυπουργός: «Η Βρετανία δεν µπορεί να επαναδιαπραγµατευθεί πτυχές της συµφωνίας του
Brexit»
15:24
Εντείνονται οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο – Στις 638,38 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,59%
15:21
Συνάντηση Κόντε-Γιούνκερ, την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, σύµφωνα µε εκπρόσωπο της Ε.Ε., µε φόντο την
ένταση για τον ιταλικό προϋπολογισµό
15:12
Στ. Μαλέλης: Η εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων» δεν προσφέρεται ούτε για πανηγυρισµούς ούτε για
αφορισµούς
15:08
Ο πρόεδρος της Λάρισας Αλ. Κούγιας παρέδωσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών της οµάδας στα γραφεία
της ΕΠΟ σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη διαιτησία
15:01
Κ. Χατζηδάκης στον Αθήνα 9.84: «Το Ποτάµι έχει εκατοντάδες καλά στελέχη, επιστήµονες, καθηγητές και
είναι κρίµα να µην αξιοποιηθούν»
14:56
Άνοιξε η οδός Αριστοτέλους, καθώς ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ
14:44
CDU (δηµοσκόπηση): Αυξάνει τα ποσοστά της µετά την εκλογή της Άνεγκρετ Κραµπ-Καρενµπάουερ στην
ηγεσία του κόµµατος
14:37
Άκαρπη απέβη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΙΝΑΠ µε τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
14:35
Ιταλία: 30 µαθητές παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήµατα σε σχολείο της Παβία εξαιτίας χρήσης σπρέι
πιπεριού
14:33
Στα 2,621 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσµα χρέη του κράτους σε ιδιώτες τον Οκτώβριο
14:31
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του θα αθλούνται δωρεάν 30 προσφυγόπουλα
που ζουν στη Θεσσαλονίκη
14:24
Ο δήµαρχος Αθηναίων Γ. Καµίνης υπέγραψε στο Μαρόκο τη «Διακήρυξη των Δηµάρχων» – Η Αθήνα σε
κοινή πρωτοβουλία µαζί µε άλλες 80 πόλεις για το µεταναστευτικό
14:21
Κοµισιόν σε Βρετανία : «Δεν θα επαναδιαπραγµατευθούµε το Brexit»
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14:17
Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα ειδοποιητήρια αναδροµικών διαφορών για τις εισφορές του Β’ εξαµήνου
του 2013 των µηχανικών
14:15
24ωρη απεργία στις 14/12 και παράσταση διαµαρτυρίας στο ΥΠΟΙΚ εργαζοµένων στα περιφερειακά λιµάνια
– Διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
14:09
Πετρούπολη: Ισόβια και 10 χρόνια κάθειρξη στον 56χρονο που σκότωσε την κόρη του
14:04
Χρ. Σταϊκούρας: «Όνειρο θερινής νυκτός η πλήρης εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου
προς τους ιδιώτες»
14:02
ΤΑΙΠΕΔ: Σε διαγωνιστική διαδικασία εκ νέου το «Ξενία Κύθνου»
13:59
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: «Καµία χώρα από µόνη της δεν µπορεί να διαχειριστεί
αποτελεσµατικά την µετανάστευση»
13:57
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: Ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες, έδειξε την
αλληλεγγύη του στους µετανάστες
13:54
Ρωσία: Πρώην αστυνοµικός ένοχος για 78 φόνους, ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος της πρόσφατης
ιστορίας της χώρας
13:49
Ευρωζώνη: Ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος Sentix υποχώρησε τον Δεκέµβριο στο χαµηλότερο επίπεδο
τετραετίας
13:41
Μ. Σπυράκη: «Εδώ και τρεις εβδοµάδες το Μαξίµου σιωπά, ενώ οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΔΕΠΑΛαυρεντιάδη διαδέχονται η µία την άλλη»
13:37
ΗΠΑ (έρευνα): Οι πολλές ώρες µπροστά στην οθόνη φαίνεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών
13:34
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήµατος στον Πειραιά
13:32
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: «Το µεταναστευτικό-προσφυγικό είναι µια παγκόσµια
πρόκληση και απαιτεί παγκόσµια απάντηση»
13:29
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σηµείωσε το γ’ τρίµηνο εφέτος ο τζίρος στον τοµέα των µεταφορών
13:26
Κύπελλο Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός και Κύµη-ΠΑΟΚ τα ζευγάρια των ηµιτελικών
13:22
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Μείωση 1,1% σηµείωσε η βιοµηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ
13:19
ΕΕΤΑΑ: Επιχορήγηση 15 εκατ. ευρώ για νέους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθµούς
13:15
Χρηµατιστήριο: Στις 638,45 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,58%
13:06
Τουρκία: Στο 1,6% επιβραδύνθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας το Γ’ τρίµηνο – Η χειρότερη επίδοση
των τελευταίων δύο ετών
12:59
Ανοιχτό το ενδεχόµενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας για το ζήτηµα της Συµφωνίας των Πρεσπών µετά
τις 17/12 άφησε η Μ. Σπυράκη: «Όλα τα κοινοβουλευτικά µας όπλα είναι πάνω στο τραπέζι»
12:56
ΕΚΑ: Ζητεί εντατικοποίηση ελέγχων στους χώρους εργασίας, µε έµφαση στον τοµέα του επισιτισµού–
τουρισµού
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Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι κάτι θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, τόνισε ο Ντ. Κοστέλο στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη,
µεταδίδει το ΑΠΕ.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.

Πηγή: euro2day.gr
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Brexit: Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο την αναβολή της αυριανής
ψηφοφορίας

Brexit: Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο
κοινοβούλιο την αναβολή της αυριανής
ψηφοφορίας
10/12/2018 - 17:46

19:38
«Τραγουδάµε για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή»- Απόψε στο Μέγαρο Μουσικής συναυλία για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα από την Διεθνή Αµνηστία
19:32
Τ.Μέι: H αποχώρηση από την Ε.Ε θα γίνει όπως έχει προαναγγελθεί στις 29 Μαρτίου 2019
19:32
Έως 6 Ιανουαρίου η έκθεση «Τέχνη και Εποχή» στην Πινακοθήκη δήµου Αθηναίων (κτήριο Μεταξουργείου)
19:18
Συγκέντρωση στη Βουλή πραγµατοποιούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί- Ζητούν µόνιµους διορισµούς µε
βάση την προϋπηρεσία και την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου
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18:52
M. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται ο νόµος περί καταχραστών του δηµοσίου
18:45
Γ.Κατρούγκαλος: Προσήλωση στη Συµφωνία των Πρεσπών- «Αυτονόητη προϋπόθεση ότι και η άλλη πλευρά
σέβεται απολυτως το πνεύµα και το γράµµα της»
18:30
Εως τις 21 Δεκεµβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόµενους
18:23
Η Τ.Μέι θα συζητήσει µε τους Ευρωπαίους ηγέτες τις ανησυχίες του βρετανικού κοινοβουλίου για το
Brexit- «Αγκάθι» το θέµα των συνόρων της Β.Ιρλανδίας
18:17
Εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας το Κέντρο Επιστήµης και Τεχνολογίας «ATHENA», του
Ιδρύµατος Ευγενίδου
18:15
πΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για τις τελικές τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση
της Συµφωνίας των Πρεσπών
18:12
Διάγγελµα θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν ( 9 µµ ώρα Ελλάδος) ,στον απόηχο των
επεισοδίων από τις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων
18:05
20ο Capital Link Invest in Greece Forum – Αύριο η «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
17:42
Παρατείνεται έως 28 Ιουνίου η προθεσµία αποσπάσεων δηµοσίων υπαλλήλων που λήγει στις 31-12-2018,
εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες
17:38
Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συµφωνία για το Brexit
17:37
Χρηµατιστήριο: Στις 638,20 µονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,62%
17:35
Κ. Μπακογιάννης: Η Αστυνοµία δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης
17:33
DUP: Καλεί την Τερέζα Μέι να αποσύρει το «δίχτυ ασφαλείας» από τη συµφωνία για το Brexit
17:29
Γκι Φερχόφστατ για Brexit: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα απογοητεύσει ποτέ τους Ιρλανδούς»
17:21
Π. Χρηστίδης: Όποτε και αν έρθει η συµφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, το Κίνηµα Αλλαγής δεν θα την
ψηφίσει
17:12
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Νίκολα Στέρτζον (πρωθυπουργός Σκοτίας): Κατηγορεί την Τερέζα Μέι για «αξιολύπητη δειλία»
17:09
Για δεύτερη φορά προσέφυγαν στο ΣτΕ οργανώσεις και σωµατεία που αντιτίθενται στη «Συµφωνία των
Πρεσπών»
17:03
Χριστουγεννιάτικο µπαζάρ διοργανώνουν 15-16 Δεκεµβρίου MONUMENTA και Πολιτιστικός Σύλλογος
«Παναθήναια» στα γραφεία τους, στου Ψυρρή
16:58
ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας παραδέχθηκε ότι έχει µετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα transit µεταναστών
16:51
Ρωσία: Πρόστιµο περίπου 2 εκ δολαρίων για το αδίκηµα της δωροδοκίας κατέβαλλε ο πρώην υπουργός
Οικονοµίας Αλεξέι Ουλιουκάγιεφ
16:46
Μπρουνό Λεµέρ: Οι κινητοποιήσεις θα κοστίσουν 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας στο ρυθµό οικονοµικής
ανάπτυξης το Δ’ τρίµηνο
16:41
Ζωοτροφές από την Κίνα, συνολικού βάρους 21 τόνων, δέσµευσαν οι επόπτες στο τελωνείο του Πειραιά
16:38
Κυρ. Μητσοτάκης: «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνεννόηση µε την ΕΣΑµεΑ και εθνικός συντονιστής που θα
µπορεί να το υλοποιήσει»
16:36
Ερντογάν για «Κίτρινα Γιλέκα»: «Κλείνουν τα µάτια οι υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωµάτων»
16:33
Φυλλάδια έξω από την πρεσβεία της Ουγγαρίας πέταξαν µέλη του Ρουβίκωνα-Η Αστυνοµία προχώρησε σε
13 προσαγωγές
16:26
Δ. Αβραµόπουλος: Το Παγκόσµιο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση έµπρακτη απάντηση στις φωνές που
επιχειρούν να διχάσουν και να δηµιουργήσουν «φρούρια»
16:19
Η αυστριακή ταινία «Joy» κέρδισε το Χρυσό Αστέρι του φεστιβάλ του Μαρακές
16:04
Ρωσία: Περισσότερες από 4.000 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους στα «Panama papers»
16:01
Α. Γκουτέρες για Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολικά και αιώνια
15:57
Ν. Ηλιόπουλος: «Όσοι έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για την περικοπή των συντάξεων θα διαψευσθούν
και το 2020 για τη µείωση του αφορολόγητου»
15:49
Στην ανάρτηση ερωτηµατολογίου το διαδίκτυο προς τους συνταξιούχους και τους ασφαλισµένους
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προχώρησε ο ΕΦΚΑ µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
15:43
ΠΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση της
Συµφωνίας των Πρεσπών
15:41
Θ. Τοσουνίδης σε Μ. Σπυράκη: «Όλοι οι Έλληνες καταλαβαίνουν την αφωνία και την υποκρισία της Ν.Δ.»
15:39
Δ. Τσιόδρας στον Αθήνα 9.84: «Είµαστε ανοιχτοί στην µετεκλογική συνεργασία βάση ενός προγραµµατικού
πλαισίου, όπως έχει περιγραφεί και στο Συνέδριο µας»
15:36
Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του ταµία της Λέγκα για παράνοµη χρηµατοδότηση συνδέσµου που φέρεται να
πρόσκειται στο κόµµα του Σαλβίνι
15:31
Ιρλανδός πρωθυπουργός: «Η Βρετανία δεν µπορεί να επαναδιαπραγµατευθεί πτυχές της συµφωνίας του
Brexit»
15:24
Εντείνονται οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο – Στις 638,38 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,59%
15:21
Συνάντηση Κόντε-Γιούνκερ, την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, σύµφωνα µε εκπρόσωπο της Ε.Ε., µε φόντο την
ένταση για τον ιταλικό προϋπολογισµό
15:12
Στ. Μαλέλης: Η εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων» δεν προσφέρεται ούτε για πανηγυρισµούς ούτε για
αφορισµούς
15:08
Ο πρόεδρος της Λάρισας Αλ. Κούγιας παρέδωσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών της οµάδας στα γραφεία
της ΕΠΟ σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη διαιτησία
15:01
Κ. Χατζηδάκης στον Αθήνα 9.84: «Το Ποτάµι έχει εκατοντάδες καλά στελέχη, επιστήµονες, καθηγητές και
είναι κρίµα να µην αξιοποιηθούν»
14:56
Άνοιξε η οδός Αριστοτέλους, καθώς ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ
14:44
CDU (δηµοσκόπηση): Αυξάνει τα ποσοστά της µετά την εκλογή της Άνεγκρετ Κραµπ-Καρενµπάουερ στην
ηγεσία του κόµµατος
14:37
Άκαρπη απέβη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΙΝΑΠ µε τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
14:35
Ιταλία: 30 µαθητές παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήµατα σε σχολείο της Παβία εξαιτίας χρήσης σπρέι
πιπεριού
14:33
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Στα 2,621 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσµα χρέη του κράτους σε ιδιώτες τον Οκτώβριο
14:31
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του θα αθλούνται δωρεάν 30 προσφυγόπουλα
που ζουν στη Θεσσαλονίκη
14:24
Ο δήµαρχος Αθηναίων Γ. Καµίνης υπέγραψε στο Μαρόκο τη «Διακήρυξη των Δηµάρχων» – Η Αθήνα σε
κοινή πρωτοβουλία µαζί µε άλλες 80 πόλεις για το µεταναστευτικό
14:21
Κοµισιόν σε Βρετανία : «Δεν θα επαναδιαπραγµατευθούµε το Brexit»
14:17
Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα ειδοποιητήρια αναδροµικών διαφορών για τις εισφορές του Β’ εξαµήνου
του 2013 των µηχανικών
14:15
24ωρη απεργία στις 14/12 και παράσταση διαµαρτυρίας στο ΥΠΟΙΚ εργαζοµένων στα περιφερειακά λιµάνια
– Διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
14:09
Πετρούπολη: Ισόβια και 10 χρόνια κάθειρξη στον 56χρονο που σκότωσε την κόρη του
14:04
Χρ. Σταϊκούρας: «Όνειρο θερινής νυκτός η πλήρης εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου
προς τους ιδιώτες»
14:02
ΤΑΙΠΕΔ: Σε διαγωνιστική διαδικασία εκ νέου το «Ξενία Κύθνου»
13:59
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: «Καµία χώρα από µόνη της δεν µπορεί να διαχειριστεί
αποτελεσµατικά την µετανάστευση»
13:57
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: Ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες, έδειξε την
αλληλεγγύη του στους µετανάστες
13:54
Ρωσία: Πρώην αστυνοµικός ένοχος για 78 φόνους, ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος της πρόσφατης
ιστορίας της χώρας
13:49
Ευρωζώνη: Ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος Sentix υποχώρησε τον Δεκέµβριο στο χαµηλότερο επίπεδο
τετραετίας
13:41
Μ. Σπυράκη: «Εδώ και τρεις εβδοµάδες το Μαξίµου σιωπά, ενώ οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΔΕΠΑΛαυρεντιάδη διαδέχονται η µία την άλλη»
13:37
ΗΠΑ (έρευνα): Οι πολλές ώρες µπροστά στην οθόνη φαίνεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών
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13:34
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήµατος στον Πειραιά
13:32
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: «Το µεταναστευτικό-προσφυγικό είναι µια παγκόσµια
πρόκληση και απαιτεί παγκόσµια απάντηση»
13:29
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σηµείωσε το γ’ τρίµηνο εφέτος ο τζίρος στον τοµέα των µεταφορών
13:26
Κύπελλο Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός και Κύµη-ΠΑΟΚ τα ζευγάρια των ηµιτελικών
13:22
Μείωση 1,1% σηµείωσε η βιοµηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ
13:19
ΕΕΤΑΑ: Επιχορήγηση 15 εκατ. ευρώ για νέους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθµούς
13:15
Χρηµατιστήριο: Στις 638,45 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,58%
13:06
Τουρκία: Στο 1,6% επιβραδύνθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας το Γ’ τρίµηνο – Η χειρότερη επίδοση
των τελευταίων δύο ετών
12:59
Ανοιχτό το ενδεχόµενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας για το ζήτηµα της Συµφωνίας των Πρεσπών µετά
τις 17/12 άφησε η Μ. Σπυράκη: «Όλα τα κοινοβουλευτικά µας όπλα είναι πάνω στο τραπέζι»
12:56
ΕΚΑ: Ζητ
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Γιατροί ΕΟΠΥΥ: Η κυβέρνηση εκβιάζει τους πολίτες να εγγραφούν σε
οικογενειακούς γιατρούς

Γιατροί ΕΟΠΥΥ: Η κυβέρνηση εκβιάζει τους
πολίτες να εγγραφούν σε οικογενειακούς
γιατρούς
10/12/2018 - 17:46

19:38
«Τραγουδάµε για τους ανθρώπους που δεν έχουν φωνή»- Απόψε στο Μέγαρο Μουσικής συναυλία για τα
Ανθρώπινα Δικαιώµατα από την Διεθνή Αµνηστία
19:32
Τ.Μέι: H αποχώρηση από την Ε.Ε θα γίνει όπως έχει προαναγγελθεί στις 29 Μαρτίου 2019
19:32
Έως 6 Ιανουαρίου η έκθεση «Τέχνη και Εποχή» στην Πινακοθήκη δήµου Αθηναίων (κτήριο Μεταξουργείου)
19:18
Συγκέντρωση στη Βουλή πραγµατοποιούν αναπληρωτές εκπαιδευτικοί- Ζητούν µόνιµους διορισµούς µε
βάση την προϋπηρεσία και την ηµεροµηνία λήψης πτυχίου
18:52
M. Καλογήρου: Εκσυγχρονίζεται ο νόµος περί καταχραστών του δηµοσίου
18:45
Γ.Κατρούγκαλος: Προσήλωση στη Συµφωνία των Πρεσπών- «Αυτονόητη προϋπόθεση ότι και η άλλη πλευρά
σέβεται απολυτως το πνεύµα και το γράµµα της»
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18:30
Εως τις 21 Δεκεµβρίου θα πρέπει να καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στους εργαζόµενους
18:23
Η Τ.Μέι θα συζητήσει µε τους Ευρωπαίους ηγέτες τις ανησυχίες του βρετανικού κοινοβουλίου για το
Brexit- «Αγκάθι» το θέµα των συνόρων της Β.Ιρλανδίας
18:17
Εγκαινιάστηκε από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας το Κέντρο Επιστήµης και Τεχνολογίας «ATHENA», του
Ιδρύµατος Ευγενίδου
18:15
πΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου η ψηφοφορία στη Βουλή για τις τελικές τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση
της Συµφωνίας των Πρεσπών
18:12
Διάγγελµα θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Γαλλίας Ε. Μακρόν ( 9 µµ ώρα Ελλάδος) ,στον απόηχο των
επεισοδίων από τις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων
18:05
20ο Capital Link Invest in Greece Forum – Αύριο η «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
17:42
Παρατείνεται έως 28 Ιουνίου η προθεσµία αποσπάσεων δηµοσίων υπαλλήλων που λήγει στις 31-12-2018,
εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες
17:38
Η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε στο κοινοβούλιο την αναβολή της ψηφοφορίας για τη συµφωνία για το Brexit
17:37
Χρηµατιστήριο: Στις 638,20 µονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,62%
17:35
Κ. Μπακογιάννης: Η Αστυνοµία δεν µπορεί να αποτελεί αντικείµενο µικροκοµµατικής αντιπαράθεσης
17:33
DUP: Καλεί την Τερέζα Μέι να αποσύρει το «δίχτυ ασφαλείας» από τη συµφωνία για το Brexit
17:29
Γκι Φερχόφστατ για Brexit: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα απογοητεύσει ποτέ τους Ιρλανδούς»
17:21
Π. Χρηστίδης: Όποτε και αν έρθει η συµφωνία των Πρεσπών στη Βουλή, το Κίνηµα Αλλαγής δεν θα την
ψηφίσει
17:12
Νίκολα Στέρτζον (πρωθυπουργός Σκοτίας): Κατηγορεί την Τερέζα Μέι για «αξιολύπητη δειλία»
17:09
Για δεύτερη φορά προσέφυγαν στο ΣτΕ οργανώσεις και σωµατεία που αντιτίθενται στη «Συµφωνία των
Πρεσπών»
17:03
Χριστουγεννιάτικο µπαζάρ διοργανώνουν 15-16 Δεκεµβρίου MONUMENTA και Πολιτιστικός Σύλλογος
«Παναθήναια» στα γραφεία τους, στου Ψυρρή
16:58
ΝΔ: Ο κ. Τσίπρας παραδέχθηκε ότι έχει µετατρέψει την Ελλάδα σε χώρα transit µεταναστών
16:51
Ρωσία: Πρόστιµο περίπου 2 εκ δολαρίων για το αδίκηµα της δωροδοκίας κατέβαλλε ο πρώην υπουργός
Οικονοµίας Αλεξέι Ουλιουκάγιεφ
16:46
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Μπρουνό Λεµέρ: Οι κινητοποιήσεις θα κοστίσουν 0,1 της ποσοστιαίας µονάδας στο ρυθµό οικονοµικής
ανάπτυξης το Δ’ τρίµηνο
16:41
Ζωοτροφές από την Κίνα, συνολικού βάρους 21 τόνων, δέσµευσαν οι επόπτες στο τελωνείο του Πειραιά
16:38
Κυρ. Μητσοτάκης: «Εθνικό σχέδιο δράσης σε συνεννόηση µε την ΕΣΑµεΑ και εθνικός συντονιστής που θα
µπορεί να το υλοποιήσει»
16:36
Ερντογάν για «Κίτρινα Γιλέκα»: «Κλείνουν τα µάτια οι υποστηρικτές των ανθρώπινων δικαιωµάτων»
16:33
Φυλλάδια έξω από την πρεσβεία της Ουγγαρίας πέταξαν µέλη του Ρουβίκωνα-Η Αστυνοµία προχώρησε σε
13 προσαγωγές
16:26
Δ. Αβραµόπουλος: Το Παγκόσµιο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση έµπρακτη απάντηση στις φωνές που
επιχειρούν να διχάσουν και να δηµιουργήσουν «φρούρια»
16:19
Η αυστριακή ταινία «Joy» κέρδισε το Χρυσό Αστέρι του φεστιβάλ του Μαρακές
16:04
Ρωσία: Περισσότερες από 4.000 υπεράκτιες εταιρείες που ανήκουν σε Ρώσους στα «Panama papers»
16:01
Α. Γκουτέρες για Ηµέρα Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων: Τα ανθρώπινα δικαιώµατα είναι καθολικά και αιώνια
15:57
Ν. Ηλιόπουλος: «Όσοι έπεσαν έξω στις προβλέψεις τους για την περικοπή των συντάξεων θα διαψευσθούν
και το 2020 για τη µείωση του αφορολόγητου»
15:49
Στην ανάρτηση ερωτηµατολογίου το διαδίκτυο προς τους συνταξιούχους και τους ασφαλισµένους
προχώρησε ο ΕΦΚΑ µε στόχο τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών
15:43
ΠΓΔΜ: Στις 15 Ιανουαρίου θα ψηφιστούν από τη Βουλή οι τροπολογίες του Συντάγµατος στη βάση της
Συµφωνίας των Πρεσπών
15:41
Θ. Τοσουνίδης σε Μ. Σπυράκη: «Όλοι οι Έλληνες καταλαβαίνουν την αφωνία και την υποκρισία της Ν.Δ.»
15:39
Δ. Τσιόδρας στον Αθήνα 9.84: «Είµαστε ανοιχτοί στην µετεκλογική συνεργασία βάση ενός προγραµµατικού
πλαισίου, όπως έχει περιγραφεί και στο Συνέδριο µας»
15:36
Ιταλία: Έρευνα σε βάρος του ταµία της Λέγκα για παράνοµη χρηµατοδότηση συνδέσµου που φέρεται να
πρόσκειται στο κόµµα του Σαλβίνι
15:31
Ιρλανδός πρωθυπουργός: «Η Βρετανία δεν µπορεί να επαναδιαπραγµατευθεί πτυχές της συµφωνίας του
Brexit»
15:24
Εντείνονται οι πιέσεις στο Χρηµατιστήριο – Στις 638,38 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,59%
15:21
Συνάντηση Κόντε-Γιούνκερ, την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, σύµφωνα µε εκπρόσωπο της Ε.Ε., µε φόντο την
ένταση για τον ιταλικό προϋπολογισµό
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15:12
Στ. Μαλέλης: Η εξέγερση των «κίτρινων γιλέκων» δεν προσφέρεται ούτε για πανηγυρισµούς ούτε για
αφορισµούς
15:08
Ο πρόεδρος της Λάρισας Αλ. Κούγιας παρέδωσε τα δελτία των ποδοσφαιριστών της οµάδας στα γραφεία
της ΕΠΟ σε ένδειξη διαµαρτυρίας για τη διαιτησία
15:01
Κ. Χατζηδάκης στον Αθήνα 9.84: «Το Ποτάµι έχει εκατοντάδες καλά στελέχη, επιστήµονες, καθηγητές και
είναι κρίµα να µην αξιοποιηθούν»
14:56
Άνοιξε η οδός Αριστοτέλους, καθώς ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ
14:44
CDU (δηµοσκόπηση): Αυξάνει τα ποσοστά της µετά την εκλογή της Άνεγκρετ Κραµπ-Καρενµπάουερ στην
ηγεσία του κόµµατος
14:37
Άκαρπη απέβη συνάντηση αντιπροσωπείας της ΕΙΝΑΠ µε τον υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό
14:35
Ιταλία: 30 µαθητές παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήµατα σε σχολείο της Παβία εξαιτίας χρήσης σπρέι
πιπεριού
14:33
Στα 2,621 δισ. ευρώ τα ληξιπρόθεσµα χρέη του κράτους σε ιδιώτες τον Οκτώβριο
14:31
Πανεπιστήµιο Μακεδονίας: Στις αθλητικές εγκαταστάσεις του θα αθλούνται δωρεάν 30 προσφυγόπουλα
που ζουν στη Θεσσαλονίκη
14:24
Ο δήµαρχος Αθηναίων Γ. Καµίνης υπέγραψε στο Μαρόκο τη «Διακήρυξη των Δηµάρχων» – Η Αθήνα σε
κοινή πρωτοβουλία µαζί µε άλλες 80 πόλεις για το µεταναστευτικό
14:21
Κοµισιόν σε Βρετανία : «Δεν θα επαναδιαπραγµατευθούµε το Brexit»
14:17
Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο τα ειδοποιητήρια αναδροµικών διαφορών για τις εισφορές του Β’ εξαµήνου
του 2013 των µηχανικών
14:15
24ωρη απεργία στις 14/12 και παράσταση διαµαρτυρίας στο ΥΠΟΙΚ εργαζοµένων στα περιφερειακά λιµάνια
– Διεκδικούν την υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας
14:09
Πετρούπολη: Ισόβια και 10 χρόνια κάθειρξη στον 56χρονο που σκότωσε την κόρη του
14:04
Χρ. Σταϊκούρας: «Όνειρο θερινής νυκτός η πλήρης εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου
προς τους ιδιώτες»
14:02
ΤΑΙΠΕΔ: Σε διαγωνιστική διαδικασία εκ νέου το «Ξενία Κύθνου»
13:59
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: «Καµία χώρα από µόνη της δεν µπορεί να διαχειριστεί
αποτελεσµατικά την µετανάστευση»
13:57
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: Ο ελληνικός λαός, παρά τις δυσκολίες, έδειξε την
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αλληλεγγύη του στους µετανάστες
13:54
Ρωσία: Πρώην αστυνοµικός ένοχος για 78 φόνους, ο χειρότερος κατά συρροή δολοφόνος της πρόσφατης
ιστορίας της χώρας
13:49
Ευρωζώνη: Ο δείκτης επενδυτικού κλίµατος Sentix υποχώρησε τον Δεκέµβριο στο χαµηλότερο επίπεδο
τετραετίας
13:41
Μ. Σπυράκη: «Εδώ και τρεις εβδοµάδες το Μαξίµου σιωπά, ενώ οι αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΔΕΠΑΛαυρεντιάδη διαδέχονται η µία την άλλη»
13:37
ΗΠΑ (έρευνα): Οι πολλές ώρες µπροστά στην οθόνη φαίνεται να επηρεάζουν τον εγκέφαλο των παιδιών
13:34
Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε υπόγειο χώρο καταστήµατος στον Πειραιά
13:32
Αλ. Τσίπρας – Διακυβερνητική Διάσκεψη ΟΗΕ: «Το µεταναστευτικό-προσφυγικό είναι µια παγκόσµια
πρόκληση και απαιτεί παγκόσµια απάντηση»
13:29
ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σηµείωσε το γ’ τρίµηνο εφέτος ο τζίρος στον τοµέα των µεταφορών
13:26
Κύπελλο Μπάσκετ: Παναθηναϊκός – Ολυµπιακός και Κύµη-ΠΑΟΚ τα ζευγάρια των ηµιτελικών
13:22
Μείωση 1,1% σηµείωσε η βιοµηχανική παραγωγή στη χώρα τον Οκτώβριο, σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ
13:19
ΕΕΤΑΑ: Επιχορήγηση 15 εκατ. ευρώ για νέους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθµούς
13:15
Χρηµατιστήριο: Στις 638,45 µονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιµών, µε πτώση 1,58%
13:06
Τουρκία: Στο 1,6% επιβραδύνθηκε ο ρυθµός ανάπτυξης της οικονοµίας το Γ’ τρίµηνο – Η χειρότερη επίδοση
των τελευταίων δύο ετών
12:59
Ανοιχτό το ενδεχόµενο κατάθεσης πρότασης δυσπιστίας για το ζήτηµα της Συµφωνίας των Πρεσπών µετά
τις 17/12 άφησε η Μ. Σπυράκη: «Όλα τα κοινοβουλευτικά µας όπλα είναι πάνω στο τραπέζι»
12:56
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Πιτσιλής: Προωθούµε νέο βαθµολόγιο και µισθολόγιο των υπαλλήλων της
ΑΑΔΕ - Τι είπε για τα έσοδα
H ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων) θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο
συνεχόµενο έτος, τους στόχους της για τα έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων
οφειλών, δήλωσε ο Διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στις ΗΠΑ.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης»,
πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. «Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται»,
πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της ΑΑΔΕ,
που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των καλύτερων και τη
βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητας και προοπτικών καριέρας,
η καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των
εργαζοµένων και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, όπως δυστυχώς ισχύει
σήµερα, και ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής,
προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσουµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην
επίτευξη των στόχων µας».
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Κάλεσµα Τσίπρα για επενδύσεις µέσω Capital Link
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που διαβάστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ πραγµατοποιούνται στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Ελκυστικός και ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Μήνυµα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µετατρέπεται «σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας
παραγωγή».
Στο γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο φόρουµ, ο πρωθυπουργός υπενθύµισε ότι η Ελλάδα από τον
περασµένο Αύγουστο εξήλθε των µνηµονιακών προγραµµάτων, ανακτώντας «την αυτονοµία της και πάνω
απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης για την αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας, την πρόοδο στα
δηµοσιονοµικά, τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν, σηµειώνοντας µεταξύ
άλλων τα εξής:
Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης», που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα
σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και καινοτόµους.
Εξάλλου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα
είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους
συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από
όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές
της.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Βολιδοσκόπηση επενδυτών επιχειρεί η κυβέρνηση
Στήριξη από την Ελλάδα στο Παγκόσµιο Σύµφωνο για τη Μετανάστευση
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Μποµπ Τρα: Λάθος η "φτωχή" επικοινωνία του ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό
Ως το µεγαλύτερο λάθος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περιέγραψε τη "φτωχή" επικοινωνία του µε
τον ελληνικό λαό ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα. Σε παρέµβασή του, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, είπε ότι τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά
και ότι ήταν απαραίτητες περισσότερες συζητήσεις, για να εξηγηθεί τι συνέβαινε µε την οικονοµία. Ο
πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα υπόσχεται
φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει. "Ως αποτέλεσµα η
Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της", σχολίασε. naftemporiki.gr µε
πληροφορίες από ΑΜΠΕΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΔΝΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που
σας ταιριάζει!
Naftemporiki.gr ·

πριν από 10 λεπτά ·
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία
Φορολογικοί έλεγχοι και µε… κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA,
η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, προκύπτει ότι
από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε εντυπωσιακά υψηλούς
ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για
βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
iefimerida.gr
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«Η Ελλάδα γύρισε σελίδα»: Οι παρεµβάσεις στο 20ό επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα της Capital Link
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο
*ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Το µήνυµα του Αλ. Τσίπρα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μήνυµα Κοστέλο για κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη – “Κάρφωσε” την
ελληνική κυβέρνηση ο Τρα

Μήνυµα στην Ελλάδα να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις,
έστειλε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, από το 20ό επενδυτικό φόρουµ
της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Την ίδια στιγµή, δεν έλειψαν
τα... καρφιά του πρώην αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην χώρα
µας, Μποµπ Τρα, κατά της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Κοστέλο απηύθυνε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό
και µε τις παρεµβάσεις στα “κόκκινα δάνεια” και την προστασία της πρώτης κατοικίας µέσω του “διαδόχου”
του νόµου Κατσέλη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Υποσχέσεις, αλλά…
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Χουλιαράκης: Από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο επενδυτικό
φόρουµ.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
ΠΗΓΗ: ΑΠ-ΜΠΕ
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία – Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA,
η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, προκύπτει ότι
από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε εντυπωσιακά υψηλούς
ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για
βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
Πηγή: iefimerida.gr
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις
Ιδιωτικοποιήσεις, ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος πρέπει να
είναι στο επίκεντρο, σύµφωνα µε το στέλεχος της Κοµισιόν. Ανησυχία Μπ. Τρα για τις υποσχέσεις των
πολιτικών για µείωση φόρων και αύξηση δαπανών µε λεφτά που δεν υπάρχουν.
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι κάτι θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, τόνισε ο Ντ. Κοστέλο στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη,
µεταδίδει το ΑΠΕ. «Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση
του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό
του 2019 , είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς
στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019. Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ
στην Ελλάδα Μποµπ Τρα , κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του
µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες
συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε. Ο πρώην αξιωµατούχος του
ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται
φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει. «Ως αποτέλεσµα η
Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της». Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο
τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος
Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την
Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα.
Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις
προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις. Ο διευθύνων
σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την επιτυχή
ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων
χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του ελληνικού χρέους.
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Το "καλό πρόσωπο" της ελληνικής οικονοµίας παρουσιάζεται στη Ν. Υόκρη
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Με 160% τρέχουν τα φορο-έσοδα από Airbnb
Η απειλή ελέγχων έστειλε 49.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που χρησιµοποιούν την πλατφόρµα στο… Μητρώο.
Μήνυµα Γιώργου Πιτσιλή από την Νέα Υόρκη: «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί». Ποια εργαλεία έχει στη
διάθεσή της η ΑΑΔΕ για διασταυρώσεις.
Κατακόρυφη αύξηση 160% σηµειώνουν τα έσοδα του δηµοσίου από τους φόρους σε βραχυχρόνιες
µισθώσεις τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Ειδικότερα, έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η
προθεσµία εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων, οι εγγραφές έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από
βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, µε αύξηση κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ
της προηγούµενης χρονιάς. Όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, µετά την παρέλευση της προθεσµίας
υποβολής δηλώσεων η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταµένες διασταυρώσεις και ελέγχους προκειµένου να
εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προχωρούν σε βραχυχρόνιες µισθώσεις στη σκιά της
παραοικονοµίας ενώ επιχειρεί να συνάψει συµφωνίες παροχής στοιχείων µε τις διάφορες πλατφόρµες.
Στοιχεία πρόσφατης µελέτης του ΚΕΠΕ πάντως υποδεικνύουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων, συνεχίζουν
να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και συνεχίζουν να προχωρούν σε βραχυχρόνιες µισθώσεις µακριά από τα
µάτια της εφορίας. Από την επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA, η οποία
καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, η µελέτη είχε
καταγράψει έκρηξη των βραχυχρόνιων µισθώσεων στην Ελλάδα δεδοµένου ότι από τα µόλις 132 ακίνητα
του 2010, µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση. Ο
Γιώργος Πιτσιλής έστειλε προειδοποιητικά µηνύµατα στους φορολογούµενους, λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» καθώς πέραν των δειγµατοληπτικών ελέγχων, ο ελεγκτικός
µηχανισµός θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των οποίων
θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
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Κοστέλο στο 20ο επενδυτικό συνέδριο: Θετική η έξοδος αλλά προέχει η
βιώσιµη ανάπτυξη για την Ελλάδα
Μήνυµα Πιτσιλή στους ξένους επενδυτές: «Η ΑΑΔΕ πληρώνει τα χρέη της»
Ο επικεφαλής της της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα µιλώντας στο
forum της Capital Link στη Νέα Υόρκη ζήτησε τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, είπε ότι το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό
λαό
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Μποµπ Τρα: Λάθος η «φτωχή» επικοινωνία του ΔΝΤ µε τον ελληνικό λαό
Ως το µεγαλύτερο λάθος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περιέγραψε τη «φτωχή» επικοινωνία του µε
τον ελληνικό λαό ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα.
Σε παρέµβασή του, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, είπε ότι τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά και ότι ήταν απαραίτητες περισσότερες συζητήσεις, για να εξηγηθεί τι
συνέβαινε µε την οικονοµία.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα υπόσχεται
φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της», σχολίασε.
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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«Η Ελλάδα είναι και πάλι ασφαλής επενδυτικός προορισµός»...

«Η

Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και
στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε...
γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι εργασίες του
φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε
επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε
λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς
διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η
Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης
και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης,
αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η Ελλάδα
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ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την
εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας
και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που
δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα
πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια
διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη,
όπως το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και
προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που
παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και
καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα
χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι διαθέσιµα µέσω της
Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την
καλύτερη χρήση των διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και
επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η
Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους
συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα
αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους
συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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PM Tsipras: Greece becoming export-oriented, investment-friendly country
0
0
0
0
0
0
Greece is becoming an export-oriented, investment-friendly country focusing on innovation, Prime Minister
Alexis Tsipras said on Monday, in a brief message read at the 20th Annual Capital Link Forum in New York City
on Monday.
The annual event is taking place at the Metropolitan Club, and is attended by a Greek government delegation headed
by Finance Minister Euclid Tsakalotos.
“Today Greece is transitioning into an export-oriented, investment-attractive country that focuses on innovation and
high value-added production,” Tsipras said, adding that “you can now initiate a new company in less than an hour and
new law frameworks facilitate strategic investments in a fast-track manner.”
The prime minister said that Greece left the last of its adjustment programs behind four months ago and with it a
prolonged period of crisis, uncertainty and low expectations. “Greece has now regained its autonomy and – above all –
the confidence in a future of prosperity, creativity and growth.”
In his message, Tsipras also referred to Greece’s improved statistics that point to a new start on a healthy basis, with
a reform effort “facilitated by instrumental actions to foster growth such as the Growth Strategy plan, which sets and
promotes in a coherent way the development targets, and the new development law, which provides funds and the
right incentives to businesses and innovators.” He said that Greece also had access to “a wide set of financial tools
and schemes to enhance liquidity via the Greek Development Bank, the partnerships with the EIB and EBRD and the
best utilization of the available European funds and investment projects.”
All of the above allow Greece to take advantage of its geostrategic position at the crossroads of three continents in
the Mediterranean Sea, Tsipras said, and made special reference to the Prespes Agreement Greece signed with the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, which resolved a long-standing dispute, showing to the world that “Greece is
a power that promotes consensus and stability, always seeking for new ways of cooperation and mutual growth.”
Greece, he said in conclusion, “is again a promising and – above all – a safe investment destination, and I urge you to
trust its potential.”
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094710702-0»); });
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ» αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ» όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης», που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Ειδήσεις Μήνυµα Κοστέλο για κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη - "Κάρφωσε"
την ελληνική κυβέρνηση ο Τρα

Μήνυµα στην Ελλάδα να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, έστειλε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν
για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, από το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Την ίδια
στιγµή, δεν έλειψαν τα... καρφιά του πρώην αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην χώρα µας, Μποµπ Τρα, κατά της
ελληνικής κυβέρνησης. To άρθρο Μήνυµα Κοστέλο για κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη – “Κάρφωσε” την
ελληνική κυβέρνηση ο Τρα δηµοσιεύτηκε στο Newsit.gr .
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία ελκυστική για επενδύσεις χώρα

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτομία και στην υψηλής
προστιθέμενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του μήνυμα που αναγνώστηκε στο
20ό επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουμ λαμβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης, με συμμετοχή κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον
υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε μία νέα εταιρεία σε λιγότερο από
μία ώρα και ο νέος νόμος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις
με ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εδώ και τέσσερεις μήνες η Ελλάδα
άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραμμα στήριξης και μ' αυτό μία
παρατεταμένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαμηλών προσδοκιών.
«Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονομία της και πάνω απ' όλα την
εμπιστοσύνη για ένα μέλλον ευημερίας, δημιουργικότητας και
ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την
αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, την πρόοδο στα
δημοσιονομικά και τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις μεταρρυθμίσεις
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που προχωρούν. «Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια διευκολύνεται από
δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το 'Στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους
αναπτυξιακούς στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που
παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε επιχειρήσεις και
καινοτόμους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηματοπιστωτικά
εργαλεία που είναι διαθέσιμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις
συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) και την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την
καλύτερη χρήση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών
σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της
Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμφωνία με την ΠΓΔΜ η
οποία «έδειξε στον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη που προωθεί
τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους
τρόπους συνεργασίας και αμοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου
έναν υποσχόμενο και -πάνω από όλα- ασφαλή επενδυτικό προορισμό, και
παρότρυνε τους συνέδρους να εμπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Labels ΕΙΔΗΣΕΙΣ, Επενδύσεις, Τσίπρας
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Κοστέλο: Συνεχίστε τις µεταρρυθµίσεις
Οι αποκρατικοποιήσεις, το θέµα του κατώτατου µισθού αλλά και τα κόκκινα δάνεια βρέθηκαν στο
επίκεντρο της οµιλίας του εκπρόσωπου της Κοµισιόν, Ντέκλαν Κοστέλο, στο συνέδριο της Capital Link στη
Νέα Υόρκη.
H εκτίµησή µας είναι γενικά ικανοποιητική, αλλά η Ελλάδα θα µπορούσε να κάνει περισσότερα, θα πρέπει
να συνεχισθεί η εφαρµογή των δοµικών µεταρρυθµίσεων, να ολοκληρωθούν οι βασικές ιδιωτικοποιήσεις
ενώ η αναθεώρηση του κατώτατου µισθού πρέπει να προχωρήσει µε προσοχή, ανέφερε µεταξύ άλλων ο κ.
Κοστέλο. Επίσης, υπογράµµισε ότι δεν πρέπει να τεθεί σε κίνδυνο η πρόοδος στη µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων (NPLs) στις ελληνικές τράπεζες.
Η Κοµισιόν θα επικεντρωθεί σε τέσσερα βασικά σηµεία τους επόµενους έξι µήνες, σύµφωνα µε
τον Ντέκλαν Κοστέλο. «Πρώτον στις µεταρρυθµίσεις του δηµοσίου τοµέα πριν την επόµενη αξιολόγηση,
στην ήπια αναθεώρηση του κατώτατου µισθού, στο καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας ώστε να
συνεχιστεί η µείωση των NPLs και στην ολοκλήρωση των βασικών αποκρατικοποιήσεων», τόνισε ο
Ευρωπαίος αξιωµατούχος.
Μήνυµα Πιτσιλή στους ξένους Επενδυτές: «Η ΑΑΔΕ πληρώνει τα χρέη της»
Την εµπιστοσύνη των ξένων επενδυτών ζήτησε ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κύριος Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας
στο 20ο Συνέδριο Invest In Greece που διεξάγεται στην Νέα Υόρκη.
Όπως τόνισε, «έχω την ευκαιρία να επανεβεβαιώσω ενώπιον ενός κοινού που ενδιαφέρεται να επενδύσει
στην Ελλάδα την δέσµευσή µας να εγκαθιρδύσουµε µια Φορολογική Διοίκηση που θα αξίζει την
εµπιστοσύνη των φορολουµένων της».
Και για τον λόγο αυτό τόνισε ότι η ΑΑΔΕ (σσ: αλλά µόνον αυτή από όλο το Δηµόσιο σύµφωνα µε τα
στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα σήµερα το ΓΛΚ) πληρώνει τα χρέη τους στους ιδιώτες. Όπως ανέφερε
ο κύριος Πιτσιλής «καθήκον µας δεν είναι µόνον να ελέγξουµε τους φορολογουµένους αλλά και να τους
επιστρέφουµε στην ώρα τους τους φόρους που τους οφείλονται, γιατί έχει µεγάλη σηµασία για τις
εξαγωγικές εταιρίες και για όσους περιµένουν επιστροφές ΦΠΑ». Και ανέφερε ότι από τα 3,285 δισ. ευρώ
το 2015, οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων έχουν µειωθεί σε λιγότερο από 1 δισ. ευρώ (σσ: µόλις 600 εκατ.
ευρώ σύµφωνα µε τα σηµερινά στοιχεία του ΓΛΚ) και µάλιστα µόλις το 20% εξ αυτών δεν έχει ξεκινήσει
επεξεργασία επιστροφής τους (σσ: δηλαδή για το 80% βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη).
Ο κύριος Πιτσιλής τόνισε πως η ΑΑΔΕ αποτελεί πλέον µια οργανωτικά κι λειτουργικά Ανεξάρτητη Αρχή
Εσόδων, που κατάφερε να αυξήσει τις εισπράξεις φορολογικών εσόδων για 2η συνεχή χρονιά και επίσης,
να καταγράψει νέο ρεκόρ στην συλλογή ληξιπρόθεσµων οφειλών.
Αναφέρθηκε επίσης στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας της Εφορίας µέσω εξάπλωσης των ηλεκτρονικών
συναλλαγών και µείωσης της γραφειοκρατίας και του κόστους («Blueprint reform») καθώς ήδη µπαίνουν οι
βάσεις για την ηλεκτρονική τιµολόγηση και τήρηση των βιβλίων, που θα αντικαταστήσουν το χαρτί.
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε...
κλήρο το 2019
"Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει", λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής
στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις 30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα
της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια
µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά
των 68 εκατ. ευρώ! Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι
χιλιάδες άλλοι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από...
Iefimerida.gr ·
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http://www.palo.gr/
Publication date: 10/12/2018 20:11
Alexa ranking (Greece): 785
http://www.palo.gr/oikonomika-nea/kostelo-na-oloklirwthoyn-oi-metarrythmiseis-gi...

Κοστέλο: Να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις για να τρέξουν οι επενδύσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στάθηκε επίσης στην ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την φτωχή επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό.
Έθεσε εξάλλου ως στόχο την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.naftemporiki.grµε πληροφορίες από
ΑΜΠΕΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ε.Ε. - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ CareerNet.gr:
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης,
ανέφερε ότι τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε χώρα εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Η παρέµβαση Χουλιαράκη στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
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επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Η παρέµβαση Χουλιαράκη στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
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λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσίπρας: Νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Σε πάνελ στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Κοστέλο: Να ολοκληρωθούν οι µεταρρυθµίσεις για να τρέξουν οι επενδύσεις
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, ιδίως σε ό,τι
αφορά τη βελτίωση του περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, δήλωσε ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο.
Μιλώντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στάθηκε επίσης στην ανάγκη
εκσυγχρονισµού της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος.
Σε ό,τι αφορά τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Έθεσε εξάλλου ως στόχο την επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Γ. Χουλιαράκης: Δεν θα επιβραδυνθούν οι µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης.
Σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, ο κ.
Χουλιαράκης είπε πως «για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή
πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει
να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
naftemporiki.gr µε πληροφορίες από ΑΜΠΕ
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις
#Ε.Ε.
#ΔΝΤ
Newsroom 10/12/2018 19:52 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, ανέφερε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα,
Ντέκλαν Κοστέλο, σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας
και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους στο πλαίσιο του 20ου επενδυτικού φόρουµ της Capital Link για την
Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Στο πλαίσιο αυτό, συνέστησε επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και να γίνουν µε προσοχή οι
αλλαγές στον κατώτατο µισθό και στα κόκκινα δάνεια.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι
δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους
700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά.
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Από την άλλη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, υποστήριξε ότι τα
δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, σε παρέµβασή του µέσω
τηλεδιάσκεψης. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή
πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση
γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, πραγµατοποιούνται στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την
σταθερότητα
Κοινοποίηση
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η
οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή»,
έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
pentapostagma.gr
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων
AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb,
προκύπτει ότι από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε
εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000
καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην
εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
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Αλ.Τσίπρας: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών

ΑΠΕ
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094710702-0»); });
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ» αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ» όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το «Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης», που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία ελκυστική για επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδω
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων
AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb,
προκύπτει ότι από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε
εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000
καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην
εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί την σταθερότητα
Την ίδια ώρα, ο Ζόραν Ζάεφεπαναλαµβάνει ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη
µακεδονική γλώσσα, αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων
AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb,
προκύπτει ότι από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε
εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000
καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην
εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
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Τσίπρας: «Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από
µία ώρα»
Από
NewsRoom
«Μπορείτε τώρα να δημιουργήσετε μία νέα εταιρεία σε λιγότερο από μία ώρα και ο νέος νόμος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις με ταχείς διαδικασίες (fast track)»,ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του μήνυμα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουμ λαμβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, με συμμετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι εδώ και τέσσερεις μήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραμμα
στήριξης και μ’ αυτό μία παρατεταμένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαμηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονομία της και πάνω απ’ όλα την εμπιστοσύνη για ένα μέλλον ευημερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονομίας, την πρόοδο στα δημοσιονομικά και τα πρωτογενή πλεονάσματα και τις μεταρρυθμίσεις που
προχωρούν. «Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόμους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηματοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιμα μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συμφωνία με την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσμο ότι η Ελλάδα είναι μια δύναμη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αμοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόμενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Μήνυµα Κοστέλο από το Capital Link: Η Ελλάδα να ολοκληρώσει τις βαθιές
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις

Τί ειπώθηκε για την ελληνική οικονοµία στις παρεµβάσεις
στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα στη Νέα
Υόρκη.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις
απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος
πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να
επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις
που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της
δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό
του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς
στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για
µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά.
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μποµπ Τρα: Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου.
Σε πάνελ στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φωτογραφία: Αρχείο
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Τσίπρας: Ελκυστικός και ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα
Μήνυµα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας , υπογραµµίζοντας ότι η χώρα µας µετατρέπεται « σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή
».
Στο γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο φόρουµ, ο πρωθυπουργός υπενθύµισε ότι η Ελλάδα από τον
περασµένο Αύγουστο εξήλθε των µνηµονιακών προγραµµάτων, ανακτώντας «την αυτονοµία της και πάνω
απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης για την αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας, την πρόοδο στα
δηµοσιονοµικά, τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που προχωρούν, σηµειώνοντας µεταξύ
άλλων τα εξής:
Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
«Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης», που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους,
ΠΗΓΗ. Διαβάστε περισσότερα...
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Τσίπρας για Πρέσπες: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την σταθερότητα
Τι ανέφερε ο πρωθυπουργός µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.

Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα. «Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το
δικαίωµά µας στην αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να
χρησιµοποιούµε την µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της

Μήνυµα του πρωθυπουργού στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Επενδύστε στην Ελλάδα, το µήνυµα Τσίπρα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link
Από Θ. Π.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς
διαδικασίες, είπε ο πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε
γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου, µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» συµπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ' όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ: ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ
2018
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα.
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσειςµε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικώνσχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το
καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα,
της Capital Link, µεταδίδει το ΑΠΕ.

Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.

Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».

Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.

«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε. Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η
Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή
προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις εδραιώσουµε ως δυναµικούς
προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια.
Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως»,
ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο
προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.

Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.

«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.

Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.

«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
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ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Κοστέλο: Θετική η έξοδος της Ελλάδας από το µνηµόνιο

Στο πάνελ του 20ου
επενδυτικού φόρουµ της
Capital Link για την Ελλάδα,
µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής
και ευρωπαϊκής οικονοµίας
και τις µακροπρόθεσµες
προοπτικές τους, ο
επικεφαλής της αποστολής
της Κοµισιόν για την
Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο,
ανέφερε ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το πρόγραµµα
στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του
προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις,
όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε
ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ
σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι
δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία
επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο
τρίµηνο του 2019.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά
αρίστευσε, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος
Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης.
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Κοστέλο: Η Ελλάδα “γύρισε σελίδα”, αλλά…
Έπαινοι και “καµπανάκι” για τις µεταρρυθµίσεις από τον επικεφαλής του κλιµακίου της ΕΕ για την Ελλάδα.
Τα µηνύµατα απο το Capital Link Forum στην Ν. Υόρκη.
Έπαινοι και “καµπανάκι” για τις µεταρρυθµίσεις από τον επικεφαλής του κλιµακίου της ΕΕ για την Ελλάδα.
Τα µηνύµατα απο το Capital Link Forum στην Ν. Υόρκη.
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα. «Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν
να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε
ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις
µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε. Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα,
αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν
διαθέτει. «Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».

Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: Συναρπαστικοί καιροί για επενδύσεις στην
Ελλάδα
Αισιόδοξο µήνυµα στους επενδυτές και τους δανειστές επιδίωξε να στείλει ο Υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του
Capital Link.

Με κεντρικό σύνθηµα «Greece is back» ο Υπουργός Οικονοµικών επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύµατα
για την παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, ενώ παράλληλα προσπάθησε
να ψαρέψει νέες επενδύσεις µιλώντας για την πρόοδο της χώρας στο µέτωπο των κόκκινων δανείων και
στις µεταρρυθµίσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε χαρακτηριστικά :
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs). Είπε επίσης
οτι µεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η
κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ
επεσήµανε πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια.
Σηµειώνεται πως στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
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Έ. Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το
καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα,
της Capital Link.
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Tourism Minister Elena Kountoura addressed an invitation to the forum’s participants to explore the new
prospects that have arisen, Greece being the most attractive business and investment opportunity in
the Mediterranean and Europe in the tourism sector. #clgreekforum pic.twitter.com/BsrrK0yEHy
- Capital Link Forums (@CL_Forums) December 10, 2018
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Αισιόδοξο µήνυµα στους επενδυτές και τους δανειστές επιδίωξε να στείλει ο Υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του
Capital Link. Τσακαλώτος
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Αύξηση 160% στα έσοδα από τη φορολόγηση των µισθώσεων τύπου Airbnb
Αύξηση 160% σηµειώνουν σε ετήσια βάση οι εισπράξεις του Δηµοσίου από τη φορολόγηση των
βραχυχρονίων µισθώσεων τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ενώ έχει εκτιναχθεί και ο αριθµός των
ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών διαµοιρασµού.
Ειδικότερα, όπως απεκάλυψε ο κ. Πιτσιλής έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών στο
Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ, οι εγγραφές ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών
διαµοιρασµού έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.
Ο κ. Πιτσιλής προειδοποίησε όσους δεν έχουν δηλώσεις τα ακίνητα τους πως πέραν των δειγµατοληπτικών
ελέγχων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των
οποίων θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
Τέλος, ο ίδιος σηµείωσε πως οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων σταδιακά µειώνονται, καθώς βρίσκονται
πλέον σε εκκρεµότητα 627 εκατ. ευρώ και τόνισε πως στόχος της ΑΑΔΕ είναι εντός του 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση επιστροφής φόρου σε εκκρεµότητα άνω των 90 ηµερών.
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ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΙ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (VIDEO)
Με τα καλύτερα λόγια για το επενδυτικό κλίµα στη χώρα µίλησε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ
«Invest in Greece» του Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Αισιόδοξο µήνυµα στους επενδυτές και τους δανειστές επιδίωξε να στείλει ο Υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του
Capital Link.
Με κεντρικό σύνθηµα «Greece is back» ο Υπουργός Οικονοµικών επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύµατα
για την παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, ενώ παράλληλα προσπάθησε
να ψαρέψει νέες επενδύσεις µιλώντας για την πρόοδο της χώρας στο µέτωπο των κόκκινων δανείων και
στις µεταρρυθµίσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε χαρακτηριστικά :
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια (NPLs). Είπε επίσης
ότι µεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η
κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη».
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και στη µη περικοπή των συντάξεων, ενώ
επεσήµανε πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα
χρόνια.
Σηµειώνεται πως στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
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Τσακαλώτος: Η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα - Σχεδιάζουµε την έξοδο στις
αγορές
Συναντήσεις µε αρκετά επενδυτικά κεφάλαια είχε ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ στη Νέα Υόρκη
Το ελληνικό οικονοµικό επιτελείο σχεδιάζει προσεκτικά τα βήµατά του προκειµένου η χώρα
να εξέλθει στις αγορές, επεσήµανε, µεταξύ άλλων ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας στο 20ο Φόρουµ για την Ελληνική Οικονοµία που διοργάνωσε στη Ν.
Υόρκη η Capital Link.
Ο κ. Τσακαλώτος επεσήµανε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα.
Τον Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας
εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων, έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο
και έχοντας δηµιουργήσει ένα σηµαντικό αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.
Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές.
Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την αειφόρο και
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Συναντήσεις µε ξένους θεσµικούς
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο για τον Υπουργό Οικονοµικών της
Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουµε τα ακόλουθα Funds:
Alliancebernstein’s Emerging Markets Growth Products
Bluecrest
Capstone Partners
Caspian Capital
Clearbridge Investments
Colt Capital
Cvc Capital Partners Advisory
Fidelity Investments
Fred Alger Management
Gagnon Securities
Gamut Capital Management, L.P.
Greylock Capital
Hayman
Hudson Bay Capital
Knighthead
Lepercq
Monarch Holdings
Oaktree Capital Management, Lp
Paulson & Co.
Serengeti
State Street Global Advisors
Tiaa
Waterwheel Capital
Weiss Asset Management
www.bankingnews.gr
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην
υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή, ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που
αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο
από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές
επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα
άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ’ αυτό µία
παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το ‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Αύξηση 160% στα έσοδα από τη φορολόγηση των µισθώσεων τύπου Airbnb
Αύξηση 160% σηµειώνουν σε ετήσια βάση οι εισπράξεις του Δηµοσίου από τη φορολόγηση των
βραχυχρόνιων µισθώσεων τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ενώ έχει εκτιναχθεί και ο
αριθµός των ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών διαµοιρασµού.
Ειδικότερα, όπως απεκάλυψε ο κ. Πιτσιλής έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών
στο Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ, οι εγγραφές ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών
πλατφορµών διαµοιρασµού έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις
ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της
προηγούµενης χρονιάς.

Ο κ. Πιτσιλής προειδοποίησε όσους δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους πως πέραν των δειγµατοληπτικών
ελέγχων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑεισοδήµατος, στη βάση των οποίων θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε
αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
Τέλος, ο ίδιος σηµείωσε πως οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων σταδιακά µειώνονται, καθώς βρίσκονται
πλέον σε εκκρεµότητα 627 εκατ. ευρώ και τόνισε πως στόχος της ΑΑΔΕ είναι εντός του 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση επιστροφής φόρου σε εκκρεµότητα άνω των 90 ηµερών.
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Ευκλ.Τσακαλώτος: Η κυβέρνηση επεξεργάζεται πολιτικές που θα
διευκολύνουν την αειφόρο ανάπτυξη
Οµιλία του Υπουργού Οικονοµικών στο συνέδριο του Capital Link
Η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει σελίδα επεσήµανε ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης
Τσακαλώτος στο συνέδριο του Capital Link. Τον Αύγουστο του 2018, η χώρα ολοκλήρωσε
επιτυχώς το πρόγραµµα οικονοµικής βοήθειας, έχοντας εφαρµόσει ευρύ φάσµα µεταρρυθµίσεων,
έχοντας εξασφαλίσει µια ρύθµιση που καθιστά το χρέος βιώσιµο και έχοντας δηµιουργήσει ένα σηµαντικό
αποθεµατικό ταµειακών διαθεσίµων.
Σηµείωσε ότι ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους θα παρουσιάσει στο άµεσο µέλλον έναν οδικό
χάρτη που θα περιλαµβάνει τις χρηµατοδοτικές ανάγκες του 2019 και τα σχέδιά του για την πρόσβαση
στις αγορές.
Η ελληνική κυβέρνηση, ανέφερε τέλος, επεξεργάζεται πολιτικές που θα διευκολύνουν την αειφόρο και
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, προωθώντας ένα δίκαιο και αποτελεσµατικό κοινωνικό µοντέλο.
Τον Υπουργό προλόγισε ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi.
Ο Υπουργός Οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ήταν ο κεντρικός οµιλητής στο“20ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL
LINK INVEST IN GREECE FORUM” “H Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια”:
Συνάντηση Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης
Επίσης ο Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος έλαβε µέρος σε ξεχωριστή συνάντηση που διοργανώθηκε σε
συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο για τον Υπουργό Οικονοµικών της
Κυβέρνησης µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για
την Ελλάδα, µεταξύ των οποίων ενδεικτικά να αναφέρουµε τα ακόλουθα Funds: Alliancebernstein’s Emerging
Markets Growth Products • Bluecrest • Capstone Partners • Caspian Capital • Clearbridge Investments • Colt Capital •
Cvc Capital Partners Advisory • Fidelity Investments • Fred Alger Management • Gagnon Securities • Gamut Capital
Management, L.P. • Greylock Capital • Hayman • Hudson Bay Capital • Knighthead • Lepercq • Monarch Holdings •
Oaktree Capital Management, Lp • Paulson & Co. • Serengeti • State Street Global Advisors • Tiaa • Waterwheel
Capital • Weiss Asset Management
O Υπουργός κ. Ε. Τσακαλώτος συµµετείχε στη Συνέντευξη Τύπου που πραγµατοποιήθηκε για τα
Οµογενειακά ΜΜΕ της Νέας Υόρκης.
Το συνέδριο
Με κεντρικό θέµα η «Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» άνοιξε τις πόρτες του για 20η συνεχόµενη χρονιά το
Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «Capital Link Invest in Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιήθηκε τη
Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018 στη Νέα Υόρκη, µε εντυπωσιακή επιτυχία προσελκύοντας περισσότερους από
1.300 συµµετέχοντες. Έχοντας πλέον εξελιχθεί σε ένα θεσµό για την παρουσίαση των επενδυτικών
ευκαιριών που εµφανίζονται στην Ελλάδα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες του
επιχειρηµατικού κόσµου, καθώς έφερε σε επαφή πλήθος διεθνών επενδυτών, επιχειρηµατιών, τραπεζικών
στελεχών, τεχνοκρατών και πολιτικών αξιωµατούχων από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το φετινό «Capital Link» πραγµατοποιήθηκε σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη χρονική συγκυρία, καθώς µετά από
οχτώ συνεχή χρόνια διεθνών προγραµµάτων στήριξης και οικονοµικής προσαρµογής, η Ελλάδα είναι
έτοιµη να γυρίσει σελίδα έχοντας περατώσει µια σειρά κρίσιµων µεταρρυθµίσεων και έχοντας επιτύχει µια
συµφωνία για το θέµα της διευθέτησης του χρέους. Υπό αυτό το πρίσµα, η χώρα έχει θέσει ως άµεση
προτεραιότητα την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη
του στόχου της βιώσιµης και µακροχρόνιας ανάπτυξης.
Για αυτό τον λόγο, η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της «Capital
Link» που έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, στο φετινό Συνέδριο οι διεθνείς επενδυτές είχαν την ευκαιρία να ενηµερωθούν για τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, καθώς και για το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο
που στοχεύει στην παροχή κινήτρων και στη δοµική βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.
Επιπλέον, οι επενδυτές ενηµερώθηκαν για τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση δόθηκε σε επιµέρους τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας που αφορούν θέµατα όπως τα
κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο
τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια
ναυτιλία.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι συµµετείχαν οι εκπρόσωποι των Ευρωπαϊκών Θεσµών, Διεθνείς Οίκοι Αξιολόγησης,
σηµαντικοί Αµερικανοί επενδυτές µε ενεργό παρουσία στην Ελλάδα, 5 – πέντε Διεθνείς Επενδυτικές
Τράπεζες, οι 4 – τέσσερις Συστηµικές Ελληνικές Τράπεζες και σηµαντικό Κυβερνητικό Επιτελείο:
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• Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω µηνύµατος)
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• Ο κ. Ιωάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων - Υπουργείο Εξωτερικών,
Μέλος Διοικητικού Συµβουλίου - Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
• Ο κ. Χάρης Λαλάκος, Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής
• Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κούτρας, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη
• Οι εκπρόσωποι των Θεσµών κα. Sabina Dziurman, κ. Declan Costello και κ. Francesco Drudi
• Ο Δρ. Martin Czurda, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Financial Stability Fund
• Ο κ. Δηµήτρης Τσάκωνας, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής - Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)
Το Συνέδριο προσέφερε στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 77 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε
• 1300 άτοµα που παρακολούθησαν το Συνέδριο
• 140 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τον Υπουργό Οικονοµικών της Κυβέρνησης µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Ενώ παράλληλα όλοι οι Σύνεδροι είχαν την ευκαιρία επαφών και δικτύωσης στα πλαίσια των
παράλληλων
εκδηλώσεων του Συνεδρίου
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή, ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα

Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε
ελκυστική για επενδύσεις χώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην
υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή, ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που
αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο
από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές
επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα
άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα στήριξης και µ' αυτό µία
παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών
προσδοκιών. «Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον
ευηµερίας, δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Φλαµπουράρης: Το 2019 θα είναι το έτος των παραγωγικών επενδύσεων για τη
χώρα

Την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης ενός σοβαρού και σύγχρονου κινήµατος που θα αγωνίζεται για την
εξάλειψη της χρηµατοπιστωτικής χειραγώγησης κρατών και πολιτών, που συνεχώς γιγαντώνεται µέσω του
χρέους και των ελλειµµάτων, τόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαµπουράρης, µιλώντας σε
ανοικτή συνέλευση της νοµαρχιακής επιτροπής Χρηµατοπιστωτικού Τοµέα του ΣΥΡΙΖΑ, υπό τον
τίτλο: «Το οικονοµικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ανάπτυξη µετά την έξοδο από τα
µνηµόνια. Ο ρόλος των τραπεζών στη νέα περίοδο».
Ο κ. Φλαµπουράρης επεσήµανε ότι οι τράπεζες αποτελούν ένα από τα πλέον προνοµιακά πεδία της
σηµερινής πολιτικής σύγκρουσης, καθώς η χρηµατοπιστωτική λειτουργία του σύγχρονου καπιταλισµού και
ο νεοφιλελεύθερος ιδεολογικός κώδικας που τον συνοδεύει, «διακυβεύουν ευθέως την ίδια την έννοια της
Δηµοκρατίας και υπονοµεύουν ακόµη και το αστικό κράτος, δηλαδή την ίδια τη µήτρα του».
Ο υπουργός Επικράτειας επεσήµανε την ανάγκη για καθηµερινή εγρήγορση για µια κατοικία που
εκπλειστηριάζεται, για έναν συµπολίτη µας που ταλαιπωρείται δυσανάλογα, για τη δανειοδότηση µιας
επιχείρησης που προσπαθεί να επιβιώσει, για την ελαστικοποίηση του «Τειρεσία» και των µηχανισµών
αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας, και για πολλά άλλα. «Κόκκινη γραµµή» κατά τον υπουργό,
αποτελεί το σύνθηµα «Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη».
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Στην οµιλία του, ο υπουργός Επικρατείας τόνισε ότι «η αναµέτρηση µε τον εαυτό µας είναι καθηµερινή και
σε όλα τα επίπεδα. Και τώρα έχουµε ήδη µπει στη µεγάλη µάχη που έπεται των µνηµονίων. Τώρα είναι η
ώρα να υπογράψουµε και να υλοποιήσουµε το µοναδικό µνηµόνιο που θέλουµε, το µοναδικό µνηµόνιο
«ιδιοκτησίας µας», που είναι το ‘Μνηµόνιο µε το Λαό‘, όπως το λέει ο πρωθυπουργός».
Ο κ. Φλαµπουράρης σηµείωσε τα όσα κατάφερε η κυβέρνηση, όπως το ότι η ελληνική οικονοµία
προχωρά µε πάνω από 2% ρυθµούς ανάπτυξης και την αύξηση των ξένων επενδύσεων οι οποίες για
το 2017 έφτασαν στο 27%.
Ο υπουργός Επικρατείας αναφέρθηκε και στις µεταρρυθµίσεις που έχει προωθήσει η κυβέρνηση, µεταξύ
των οποίων η συνολική αναµόρφωση του ασφαλιστικού συστήµατος, η απλοποίηση και η επιτάχυνση των
αδειοδοτήσεων. η διαφάνεια στα δηµόσια συστήµατα προµηθειών και συµβάσεων, αλλά και η
αποκατάσταση της νοµιµότητας και των δικαιωµάτων στην αγορά εργασίας.
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«Σήµερα έχουµε καταφέρει να απορροφούµε ταχύτερα από ποτέ τους διαθέσιµους
ευρωπαϊκούς πόρους και να αξιοποιούµε επενδυτικές συνεργασίες µε τις ευρωπαϊκές, αλλά και τις
διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες» είπε σε άλλο σηµείο της οµιλίας του ο κ. Φλαµπουράρης.
Ο υπουργός Επικράτειας, σε άλλο σηµείο της οµιλίας του, έχοντας προηγουµένως περιγράψει το φάσµα
των κινήσεων της κυβέρνησης στο σύνολο των οικονοµικών πεδίων (π.χ. υποδοµές, ενέργεια κλπ.)
σηµείωσε πως «το 2019 θα είναι ουσιαστικά και η πρώτη χρονιά που η χώρα µας θα βρίσκεται
εκτός µνηµονιακής παρακολούθησης, και για τρίτη συνεχόµενη χρονιά µε θετικό πρόσηµο
στην ανάπτυξη που θα πλησιάσει το 2,5%. Το 2019, δεν είναι υπερβολή, θα είναι το έτος των
παραγωγικών επενδύσεων για τη χώρα. Θα είναι η χρονιά της µεγάλης παραγωγικής
ανασυγκρότησης για την ελληνική οικονοµία».
Για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα σηµείωσε πως «το σύνθηµα ‘οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη’ είναι η
κόκκινη γραµµή – η κόκκινη κλωστή που διαπερνά εµάς τους ίδιους, τις αναλύσεις και τις πρακτικές µας,
θα πρέπει να συγκρούεται µε την πολιτική που προωθεί λογικές τελείως αντίθετες, όπως η χειραγώγηση
των κρατών και υπαγόρευση των κυβερνητικών πολιτικών µε την αξία των κρατικών οµολόγων στις
αγορές. Η εκµετάλλευση του κόσµου της εργασίας, δεν συντελείται µόνο µε την αξιοποίηση της εργατικής
τους δύναµης, αλλά και µε την µετατροπή τους σε δανειολήπτες και δη υπερχρεωµένους, συνεπώς µε
απολύτως χειραγωγήσιµη πολιτική και κοινωνική συµπεριφορά» υπογράµµισε ο κ, Φλαµπουράρης. Στο
πλαίσιο της εκµετάλλευσης αυτής, «η εργασία και ο µισθός δεν είναι δικαίωµα αλλά µέγεθος για
επενδύσεις, η υγεία δεν είναι δικαίωµα αλλά πεδίο κέρδους, η παιδεία το ίδιο, η στέγη – για να έρθουµε
και στα δικά µας – δεν είναι δικαίωµα αλλά ‘αγορά ενέγγυων πιστώσεων’. Αλλά και η αδυναµία του
δυτικού καπιταλισµού τις τελευταίες δεκαετίες να παράξει πλούτο, τον έχει οδηγήσει σε πλήρη
υποχώρηση και υποβάθµιση του κράτους πρόνοιας. Εδώ, πρέπει σε βάθος να δούµε τις τράπεζες ως
εργαλείο αναδιανοµής περιουσιών επί σκοπώ συσσώρευσης του πλούτου σε όλο και περισσότερο ‘ολίγους’»
ανέφερε ο υπουργός Επικρατείας.
Καταλήγοντας ο κ, Φλαµπουράρης σηµείωσε πως «η χρηµατοπιστωτική χειραγώγηση κρατών και πολιτών
µέσω του χρέους και των ελλειµµάτων, αλλά και οι πολιτικές λιτότητας, που διατηρούν – αν δεν
αυξάνουν – το χρέος, έχουν αυτουργούς και υπευθύνους που κυκλοφορούν στις διεθνείς
‘αγορές’. Και οι ευθύνες τους δεν συµψηφίζονται µε τα όποια λάθη ή κακοδιαχειρίσεις µικρών αδύναµων
κρατών και ιδιωτών. Να σας θυµίσω, επίσης, ότι απαραίτητο ‘αξεσουάρ’ των χρηµατοπιστωτικών
πρακτικών, είναι το ιδεολογικό αξίωµα – αλλά και νοµοθετηµένο στην πράξη τεκµήριο – της ‘ευθύνης του
οφειλέτη’, που λέει: Ακόµη και αν εµείς τον βάλαµε στο χορό για να κερδοσκοπήσουµε, αυτός δεν έπρεπε
να µπει. Αφού µπήκε, έπαιξε κι έχασε. Δηλαδή το ψάρι φταίει που τσίµπησε στο δόλωµα…».
Διαβάστε επίσης στη «Νέα Σελίδα»:
Το µπρα ντε φερ Φλαµπουράρη – τραπεζών για την πρώτη κατοικία
Τσίπρας στο Capital Link: Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της
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Tο καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας, το 2018, δήλωσε η Έλενα
Κουντουρά
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό.Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας στη Νέα
Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
10/12/2018 22:21
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Αποστόλη Ζουπανιώτη
Νέα Υόρκη, ΗΠΑ
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: Συναρπαστικοί καιροί για επενδύσει στην
Ελλάδα
Αισιόδοξο µήνυµα στους επενδυτές και τους δανειστές επιδίωξε να στείλει ο Υπουργός Οικονοµικών,
Ευκλείδης Τσακαλώτος από τη Νέα Υόρκη, όπου µίλησε στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του
Capital Link.

Με κεντρικό σύνθηµα «Greece is back» ο Υπουργός Οικονοµικών επιχείρησε να καθησυχάσει τα πνεύµατα
για την παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, ενώ παράλληλα προσπάθησε
να ψαρέψει νέες επενδύσεις µιλώντας για την πρόοδο της χώρας στο µέτωπο των κόκκινων δανείων και
στις µεταρρυθµίσεις.
Ο κ. Τσακαλώτος τόνισε χαρακτηριστικά είπε:
«Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs. Μεταρρυθµίσεις χωρίς
κοινωνική ενσωµάτωση οδηγούν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική ενσωµάτωση χωρίς
µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη». Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πακέτο θετικών µέτρων αλλά και
στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επεσήµανε πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1%
κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
Σηµειώνεται πως στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα κυβερνητικά στελέχη,
εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα
στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
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Προειδοποιήσεις Κοστέλο για µεταρρυθµίσεις, ιδιωτικοποιήσεις, µισθούς
Στόχος για την Ελλάδα πρέπει να είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης, ανέφερε ο Ντέκλαν Κοστέλο στη
διάρκεια του επενδυτικού φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει στην ολοκλήρωση των
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων κυρίως σχετικά µε τις επενδύσεις, καθώς και τη λειτουργία της δηµόσιας
διοίκησης και της Δικαιοσύνης, πρόσθεσε.
Αναφερόµενος µε τον προϋπολογισµό του 2019 ο κ. Κοστέλο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη
των δηµοσιονοµικών στόχων µε την προϋπόθεση πως θα ολοκληρωθούν οι εκκρεµείς µεταρρυθµίσεις.
Δεν παρέλειψε όµως να τονίσει πως η κυβέρνηση της χώρας πρέπει να κινηθεί µε προσοχή στο θέµα των
“κόκκινων” δανείων και της αύξησης στον κατώτατο µισθό για να µην υπάρξουν επιπτώσεις στην
ανάπτυξη.
Από την πλευρά του ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα παραδέχθηκε πως το Ταµείο
δεν παρουσίασε αναλυτικά στον ελληνικό λαό τι συνέβαινε στην οικονοµία.
Εξέφρασε επίσης την ανησυχία του για το ελληνικό πολιτικό σύστηµα που υπόσχεται περικοπές και
αυξήσεις δαπανών χωρίς η χώρα να έχει τους κατάλληλους πόρους. “Το αποτέλεσµα είναι η Ελλάδα να
αντιδρά σε γεγονότα και δεν χαράσσει το µέλλον της” σχολίασε χαρακτηριστικά.
Η κυβέρνηση δεν θα επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις διαβεβαίωσε από την πλευρά του ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης.
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«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας»
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.

Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Χουλιαράκης: Δεν σκοπεύουµε να επιβραδύνουµε τις µεταρρυθµίσεις

Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών η
Ελλάδα από το 2016 άλλαξε σελίδα
«Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας, όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε», είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης στο 20ο επενδυτικό
φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», τόνισε και πρόσθεσε, ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις. Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε πολλαπλά project
µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και λειτουργικό σύστηµα
φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας είπε, ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του 3ου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σχετικά Tags
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link όπως µεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Ας δούµε την κατάσταση στην Ευρώπη αντικειµενικά και ψύχραιµα.
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Ντ. Κοστέλο: Θετική η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι
πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι
σκληρά, Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την
οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Χαρακτηριστική του τρόπου µε τον οποίο σκέφτεται ο Κ. Μητσοτάκης είναι η χθεσινή του αναφορά στο
σύνθηµα “Η δηµοκρατία πούλησε τη Μακεδονία”. Το σύνθηµα αυτό χρησιµοποιήθηκε κατά κόρον στις
µαθητικές...
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“Στον Θεό” τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb

Αύξηση 160% σηµείωσαν τα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων (Airbnb) έως
τον Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστηµα του 2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής,µιλώντας στο συνέδριο του Capital
Link στη Νέα Υόρκη.
Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο
µητρώο της ΑΑΔΕ.
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο συνεχόµενο έτος,
τους στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να
περιµένουν από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και
δικαιοσύνης», πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. «Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται»,
πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της
ΑΑΔΕ, που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των
καλύτερων και τη βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών
καριέρας, η καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα
των εργαζοµένων και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς
ισχύει σήµερα, και ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής,
προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική
ηγεσία, ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της
µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
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τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην
επίτευξη των στόχων µας».
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της
Μήνυµα του πρωθυπουργού στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
news.gr

https://www.cretapost.gr/
Publication date: 10/12/2018 23:06
Alexa ranking (Greece): 1484
https://www.cretapost.gr/453297/tsakalotos-pros-ependytes-greece-is-back/

Τσακαλώτος προς επενδυτές: «Greece is back»
«Exciting times for Greece»
Με το σύνθηµα «Greece is back» επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital
Link.

Όπως παρατηρεί το newmoney.gr, στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα
κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη στρατηγική γεωπολιτική
σηµασία της Ελλάδας, καθώς και στο πώς οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την κατάσταση στη χώρα,
δηµιουργώντας συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs (σ.σ τα κόκκινα
δάνεια)».
«Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγoύν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική
ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη» προσέθεσε ο υπουργός.
Αναφέρθηκε επίσης στο πακέτο θετικών µέτρων, αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επισήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
protothema.gr
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Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb
Αύξηση 160% σηµείωσαν τα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων (Airbnb) έως τον
Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του
2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής,µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο
µητρώο της ΑΑΔΕ.
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο συνεχόµενο έτος, τους
στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης»,
πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. «Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται»,
πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της ΑΑΔΕ,
που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των καλύτερων και τη
βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών καριέρας, η
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των εργαζοµένων
και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς ισχύει σήµερα, και
ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην
επίτευξη των στόχων µας».
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Έλενα Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού
µας

«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.

https://politik.gr/
Publication date: 10/12/2018 23:03
Alexa ranking (Greece): 859
https://politik.gr/%cf%87%ce%bf%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%b1%cf%81%ce%ac%...

Χουλιαράκης: «Δεν θα επιβραδυνθούν οι µεταρρυθµίσεις»

Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης.
Σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, ο κ.
Χουλιαράκης είπε πως «για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή
πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα».

«Δεν σκοπεύουµε να επιβραδύνουµε τις µεταρρυθµίσεις»
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών συνέχισε και πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις
που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Δείτε επίσης το παρακάτω άρθρο του «Ρ»: Ο Τσίπρας και το «τυράκι» στους επενδυτές: «Ασφαλής
προορισµός η Ελλάδα»
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Το 2018 το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας είπε η Έλενα
Κουντουρά
Η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών τόνισε η υπουργός Τουρισµού στη Νέα Υόρκη και στο
20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Η "ξεχωριστή" Ελλάδα
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Το νοµοσχέδιο
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
"Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
ΑΠΕ/ΜΠΕ
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
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Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Η "ξεχωριστή" Ελλάδα
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Το νοµοσχέδιο
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
"Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
ΑΠΕ/ΜΠΕ
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό
σήµα τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια
ιστορία και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα
ξενοδοχεία και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100%
πληρότητα στην υψηλή περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι
το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης, ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε
περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και
ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο
για αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε
εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας
ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για
το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του
θεµατικού τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες.
Και κάνουµε µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού,
όπως µαρίνες και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε
τοµείς που ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά
προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο
νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό – τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή, ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link, µεταδίδει το ΑΠΕ. Η κα
Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης. Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της
Ευρώπης για νέες επενδυτικές ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι
ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι
γνωστή για την τεράστια ιστορία και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για
αυθεντικές εµπειρίες». Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα
Κουντουρά είπε πως χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365
ηµερών, και τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100%
πληρότητα στην υψηλή περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος
Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης, ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους
από 100 προορισµούς, τόσο σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες
ταξιδιωτικές εµπειρίες. «Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε. Ενώ
παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν συµβαίνει.
«Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις εδραιώσουµε ως
δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή, και
επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες στην
Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της Αθήνας
ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018. Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του
υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι αντιµετωπίζει νοµοθετικά και
διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών επιχειρήσεων να
εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν σε φιλικότερο
επιχειρηµατικό περιβάλλον. «Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για
το προϊόν του θεµατικού τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές
εµπειρίες. Και κάνουµε µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού
τουρισµού, όπως µαρίνες και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά. Τέλος,
αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την Κω,
συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019. «Υπάρχουν τόσες πολλές
ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που ωφελούνται από την
τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε η κ. Κουντουρά,
σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση επενδύσεων
στρατηγικού χαρακτήρα.
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PM Tsipras: Greece becoming export-oriented, investment-friendly country focused on
innovation
Greece is becoming an export-oriented, investment-friendly country focusing on innovation, Prime Minister Alexis
Tsipras said on Monday, in a brief message read at the 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum in New York
City on Monday.
The annual event is taking place at the Metropolitan Club, and is attended by a Greek government delegation headed
by Finance Minister Euclid Tsakalotos.
"Today Greece is transitioning into an export-oriented, investment-attractive country that focuses on innovation and
high value-added production," Tsipras said, adding that "you can now initiate a new company in less than an hour and
new law frameworks facilitate strategic investments in a fast-track manner."
The prime minister said that Greece left the last of its adjustment programs behind four months ago and with it a
prolonged period of crisis, uncertainty and low expectations. "Greece has now regained its autonomy and - above all the confidence in a future of prosperity, creativity and growth."
In his message, Tsipras also referred to Greece's improved statistics that point to a new start on a healthy basis, with
a reform effort "facilitated by instrumental actions to foster growth such as the Growth Strategy plan, which sets and
promotes in a coherent way the development targets, and the new development law, which provides funds and the
right incentives to businesses and innovators." He said that Greece also had access to "a wide set of financial tools
and schemes to enhance liquidity via the Greek Development Bank, the partnerships with the EIB and EBRD and the
best utilization of the available European funds and investment projects."
All of the above allow Greece to take advantage of its geostrategic position at the crossroads of three continents in
the Mediterranean Sea, Tsipras said, and made special reference to the Prespes Agreement Greece signed with the
Former Yugoslav Republic of Macedonia, which resolved a long-standing dispute, showing to the world that "Greece is
a power that promotes consensus and stability, always seeking for new ways of cooperation and mutual growth."
Greece, he said in conclusion, "is again a promising and - above all - a safe investment destination, and I urge you to
trust its potential."
Source: AMNA
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Με 160% τρέχουν τα φορο-έσοδα από Airbnb
Κατακόρυφη αύξηση 160% σηµειώνουν τα έσοδα του δηµοσίου από τους φόρους σε βραχυχρόνιες
µισθώσεις τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.

Ειδικότερα, έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων, οι εγγραφές
έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, µε αύξηση
κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.

Mετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων η ΑΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταµένες διασταυρώσεις
και ελέγχους προκειµένου να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι προχωρούν σε βραχυχρόνιες
µισθώσεις στη σκιά της παραοικονοµίας ενώ επιχειρεί να συνάψει συµφωνίες παροχής στοιχείων µε τις
διάφορες πλατφόρµες.

Στοιχεία πρόσφατης µελέτης του ΚΕΠΕ πάντως υποδεικνύουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων, συνεχίζουν
να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και συνεχίζουν να προχωρούν σε βραχυχρόνιες µισθώσεις µακριά από τα
µάτια της εφορίας. Από την επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA, η οποία
καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, η µελέτη είχε
καταγράψει έκρηξη των βραχυχρόνιων µισθώσεων στην Ελλάδα δεδοµένου ότι από τα µόλις 132 ακίνητα
του 2010, µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση.

Ο Γιώργος Πιτσιλής έστειλε προειδοποιητικά µηνύµατα στους φορολογούµενους, λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» καθώς πέραν των δειγµατοληπτικών ελέγχων, ο ελεγκτικός
µηχανισµός θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των οποίων
θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
Πηγή euro2day.gr
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Χουλιαράκης: Με γοργούς ρυθµούς οι µεταρρυθµίσεις
© Παρέχεται από: FREED Information Technology Networks S.A.
Τον βαθµό προόδου της Ελλάδας στα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας, εξήρε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για
την Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, ο κ. Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, τόνισε: "Για πολλά χρόνια,
διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα", συµπληρώνοντας πως το 2016 η
Ελλάδα γύρισε σελίδα.
Παράλληλα, επεσήµανε πως τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε.
Κλείνοντας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών σηµείωσε πως η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις
που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Πρώην αξιωµατούχος ΔΝΤ: Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου στην
Ελλάδα
Ως το µεγαλύτερο λάθος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου περιέγραψε τη «φτωχή» επικοινωνία του µε
τον ελληνικό λαό ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα.
Σε παρέµβασή του, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ της Capital
Link για την Ελλάδα, είπε ότι τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά και ότι ήταν απαραίτητες
περισσότερες συζητήσεις, για να εξηγηθεί τι συνέβαινε µε
την οικονοµία.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί
στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα υπόσχεται φορολογικές
περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα
δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα,
αντί να χαράσσει το µέλλον της», σχολίασε.
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την
σταθερότητα
Την ίδια ώρα, ο Ζόραν Ζάεφεπαναλαµβάνει ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη
µακεδονική γλώσσα, αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1
της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Τσίπρας για Συµφωνία Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.

Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
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«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

kathimerini.gr
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Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb

Αύξηση 160% σηµείωσαν τα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων (Airbnb) έως τον
Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του
2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής,µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο
µητρώο της ΑΑΔΕ.
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο συνεχόµενο έτος, τους
στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης»,
πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. «Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται»,
πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της ΑΑΔΕ,
που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των καλύτερων και τη
βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών καριέρας, η
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των εργαζοµένων
και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς ισχύει σήµερα, και
ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην
επίτευξη των στόχων µας».
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του ελληνικού
τουρισµού
«Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα τουρισµού», τόνισε η υπουργός Τουρισµού
Ως το καλύτερο έτος και µάλιστα σε όλη την ιστορία του ελληνικού τουρισµού χαρακτήρισε
το 2018 η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλωντας στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα που διοργάνωσε σήµερα 10/12 η Capital Link.
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», υποστήριξε η κυρία Κουντουρά
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017.
Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το
πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού.
«Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα τουρισµού.
Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία και τον
πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Ανέφερε επίσης, ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100
προορισµούς, τόσο σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές
εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει.
«Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις εδραιώσουµε ως
δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή, και
επαγγελµατικά ταξίδια.
Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως»,
ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο
προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες.
Και κάνουµε µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού,
όπως µαρίνες και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
www.bankingnews.gr
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Τσακαλώτος προς επενδυτές: "Greece is back"
Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα Ο
νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες, είπε ο πρωθυπουργός
10/12/2018, 18:52 "Exciting times for Greece" (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα)" είπε χαρακτηριστικά ο
κ. Τσακαλώτος, ενώ τόνισε: "Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα
δάνεια" - Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγoύν στην άνοδο του εθνικισµού, υπογράµµισε
Με το σύνθηµα "Greece is back" επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ "Invest in Greece" του Capital Link.
Όπως παρατηρεί το newmoney.gr, στο βήµα του συνεδρίου και...
Protothema.gr ·
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«Καµπανάκια» Κοστέλο για ιδιωτικοποιήσεις, κατώτατο µισθό και νόµο
Κατσέλη
Σε πάνελ του 20ου επενδυτικού φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα, που πραγµατοποιείται στη Νέα
Υόρκη, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος
της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Ο κ. Κοστέλο έκανε όµως και συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό
και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας µέσω του "διαδόχου" του
Ν. Κατσέλη – Σταθάκη.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
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Τσακαλώτος προς επενδυτές: «Greece is back»
Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα)» είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος, ενώ τόνισε: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το
πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα κόκκινα δάνεια» Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγoύν στην άνοδο του
εθνικισµού, υπογράµµισε
Με το σύνθηµα «Greece is back» επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital
Link.

Όπως παρατηρεί το newmoney.gr, στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα
κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη στρατηγική γεωπολιτική
σηµασία της Ελλάδας, καθώς και στο πώς οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την κατάσταση στη χώρα,
δηµιουργώντας συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs (σ.σ τα κόκκινα
δάνεια)».
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«Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγoύν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική
ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη» προσέθεσε ο υπουργός.
Αναφέρθηκε επίσης στο πακέτο θετικών µέτρων, αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επισήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
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Τρέχουν να δηλώσουν τα Airbnb στην εφορία -Φορολογικοί έλεγχοι και µε…
κλήρο το 2019
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων
AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb,
προκύπτει ότι από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε
εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000
καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην
εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
Πηγή: iefimerida.gr
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του ελληνικού
τουρισµού
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κ Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για αναψυχή,
και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους επισκέπτες
στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή βράβευση της
Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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ΗΠΑ: Το µήνυµα του Αλέξη Τσίπρα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
Γραπτό µήνυµα του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ
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EU Mission chief for Greece Costello: Deep structural reforms must continue; Athens will
meet 2019 fiscal targets
European Commission mission chief Declan Costello this week called on Athens to continue implementing structural
reforms, especially ones dealing with improvements in the business and investment climate.
Speaking at the 20th Capital Link investment forum for Greece, being held in New York City, he also referred to the
need for a modernization of the thrice-bailed out country’s public administration and judicial system – standing
demands by the country’s institutional creditors and almost permanent observations in international organizations’
reports on Greece.
Costello also forecast that the 2019 budget submitted by the Tsipras government will achieve agreed to fiscal targets.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της
Μήνυµα του πρωθυπουργού στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link
Πηγή: NEWS.GR
10/12 17:45
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«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας»
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
«Αυτό από µόνο του καθιστά την Ελλάδα ξεχωριστή», υπογράµµισε.
Ενώ παλαιότερα η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη ήταν πόλεις διέλευσης προς τα νησιά, αυτό πλέον δεν
συµβαίνει. «Ήταν µια υψηλή προτεραιότητα στην ατζέντα µας να τις προωθήσουµε και να τις
εδραιώσουµε ως δυναµικούς προορισµούς city-break και έχουν δραστηριότητα όλο το χρόνο για
αναψυχή, και επαγγελµατικά ταξίδια. Επιτύχαµε το στόχο µας για πάνω από πέντε εκατοµµύρια ξένους
επισκέπτες στην Αθήνα ετησίως», ανέφερε η υπουργός, σηµειώνοντας ταυτόχρονα και την διεθνή
βράβευση της Αθήνας ως τον κορυφαίο προορισµό διακοπών της Ευρώπης για το 2018.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες τουριστικών
επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να καταστούν περισσότερο ανταγωνιστικές και να λειτουργήσουν
σε φιλικότερο επιχειρηµατικό περιβάλλον.
«Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, µε το νοµοσχέδιό µας εισάγαµε το πλαίσιο για το προϊόν του θεµατικού
τουρισµού, ενθαρρύνοντας επιχειρήσεις βασισµένες σε αυθεντικές τουριστικές εµπειρίες. Και κάνουµε
µεγάλα βήµατα για να διευκολύνουµε επενδύσεις στις υποδοµές του θεµατικού τουρισµού, όπως µαρίνες
και ιατρικό τουρισµό, µειώνοντας τη γραφειοκρατία» είπε η κ. Κουντουρά.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
«Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες και δυνατότητες για επενδύσεις στρατηγικής φύσης, σε τοµείς που
ωφελούνται από την τουριστική ανάπτυξη, όπως οι λιµένες, τα αγροτικά προϊόντα και η βιοµηχανία», είπε
η κ. Κουντουρά, σηµειώνοντας παράλληλα και το πρόσφατο νοµοσχέδιο για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα.
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Κουντουρά: Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας
«Το 2018 είναι το καλύτερο έτος στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα
Κουντουρά.
«Η τετραετής πολιτική µας οδήγησε σε ιστορικές επιδόσεις στον τουρισµό. Το 2018 είναι το καλύτερο έτος
στην ιστορία του τουρισµού µας», είπε η υπουργός Τουρισµού, Έλενα Κουντουρά, µιλώντας σήµερα στη
Νέα Υόρκη, στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link.
Η κα Κουντουρά ανέφερε ότι το 2018, περιµένουµε σχεδόν 33 εκατοµµύρια τουρίστες και άλλα δύο
δισεκατοµµύρια ευρώ σε τουριστικά έσοδα σε σύγκριση µε το 2017. Υπογράµµισε δε, πως η Ελλάδα έχει
εισέλθει σε µια νέα εποχή και ολοκληρώνοντας µε επιτυχία το πρόγραµµα στήριξης τον Αύγουστο, έχει
εισέλθει σε πορεία ανάπτυξης.
Η Ελλάδα είναι η καλύτερη επιλογή στην περιοχή της Μεσογείου και της Ευρώπης για νέες επενδυτικές
ευκαιρίες στον τουρισµό - τόνισε η υπουργός Τουρισµού. «Η Ελλάδα είναι ένα πολύ ισχυρό εµπορικό σήµα
τουρισµού. Είναι ένας φιλικός, ασφαλής και φιλόξενος προορισµός. Είναι γνωστή για την τεράστια ιστορία
και τον πολιτισµό, τη ζεστή φιλοξενία και τις πολλές επιλογές για αυθεντικές εµπειρίες».
Παραθέτοντας λεπτοµερή στοιχεία για την πορεία του ελληνικού τουρισµού, η κα Κουντουρά είπε πως
χάρη στην πολιτική του υπουργείου, η Ελλάδα εδραιώθηκε ως προορισµός 365 ηµερών, και τα ξενοδοχεία
και τα θέρετρα στους περισσότερους ελληνικούς προορισµούς, έχουν 100% πληρότητα στην υψηλή
περίοδο και υψηλότερες συνολικές κρατήσεις από τον Μάρτιο µέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ανέφερε επίσης,
ότι η Ελλάδα είναι η µόνη πολυνησιακή χώρα στην Ευρώπη, µε περισσότερους από 100 προορισµούς, τόσο
σε νησιά όσο και στην ενδοχώρα, προσφέροντας µοναδικές και ποικίλες ταξιδιωτικές εµπειρίες.
Αναφερόµενη στο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού που πρόσφατα πέρασε από τη Βουλή, τόνισε ότι
αντιµετωπίζει νοµοθετικά και διοικητικά κενά που υπήρχαν, ενώ εισήχθη το πλαίσιο για το προϊόν του
θεµατικού τουρισµού.
Τέλος, αναφέρθηκε στα διάφορα πρότζεκτ που ξεκίνησαν στην Κέρκυρα, την Ρόδο τη Χαλκιδική και την
Κω, συµπεριλαµβανοµένου κι ενός Club Med που θα λειτουργήσει το Μάιο του 2019.
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Πρόσκληση Τσίπρα σε επενδυτές: «Μπορείτε να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα»
Ο νέος νόµος-πλαίσιο διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες, είπε
ο πρωθυπουργός
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας σε
γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου, µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος-πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)» συµπλήρωσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών: «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε
στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ, η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας, ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω απ’ όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Τσακαλώτος προς επενδυτές: «Greece is back»
Με το σύνθηµα «Greece is back» επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in Greece» του Capital
Link.

Όπως παρατηρεί το newmoney.gr, στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα
κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Ο Έλληνας ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη στρατηγική γεωπολιτική
σηµασία της Ελλάδας, καθώς και στο πώς οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την κατάσταση στη χώρα,
δηµιουργώντας συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα)» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσακαλώτος,
ενώ τόνισε: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs (σ.σ τα κόκκινα
δάνεια)».
«Μεταρρυθµίσεις χωρίς κοινωνική ενσωµάτωση οδηγoύν στην άνοδο του εθνικισµού, αλλά και η κοινωνική
ενσωµάτωση χωρίς µεταρρυθµίσεις είναι εξίσου επικίνδυνη» προσέθεσε ο υπουργός.
Αναφέρθηκε επίσης στο πακέτο θετικών µέτρων, αλλά και στη µη περικοπη των συντάξεων, ενώ επισήµανε
πως η φορολογία στις επιχειρήσεις θα µειώνεται κατά 1% κάθε χρόνο για τα επόµενα τέσσερα χρόνια.
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Αύξηση 160% στα φορο-έσοδα από Airbnb
Αύξηση 160% σηµειώνουν σε ετήσια βάση οι εισπράξεις του Δηµοσίουαπό τη φορολόγηση των
βραχυχρονίων µισθώσεων τύπου Airbnb,σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ενώ έχει εκτιναχθεί και ο αριθµός
των ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών διαµοιρασµού.
Ειδικότερα, όπως απεκάλυψε ο κ. Πιτσιλής έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών στο
Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ, οι εγγραφές ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών
διαµοιρασµού έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.
Ο κ. Πιτσιλής προειδοποίησε όσους δεν έχουν δηλώσεις τα ακίνητα τους πως πέραν των δειγµατοληπτικών
ελέγχων,η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των
οποίων θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
Τέλος, ο ίδιος σηµείωσε πως οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων σταδιακά µειώνονται, καθώς βρίσκονται
πλέον σε εκκρεµότητα 627 εκατ. ευρώ και τόνισε πως στόχος της ΑΑΔΕ είναι εντός του 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση επιστροφής φόρου σε εκκρεµότητα άνω των 90 ηµερών.
Πηγή: cnn.gr
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Gov’t tells NY forum reforms will continue
Leading Greek officials confirmed at the 20th annual Capital Link Forum in New York on Monday that Greece is well
on its way to recovery and vowed that the country will stick to its reform pledges and become a preferred investment
destination.
“Today Greece is transitioning into an export-oriented, investment-attractive country that focuses on innovation and
high added-value production. You can now initiate a new company in less than an hour and new law frameworks
facilitate strategic investments in a fast-track manner,” Prime Minister Alexis Tsipras said in a video message
screened at the event at the Metropolitan Club.
Alternate Finance Minister Giorgos Houliarakis stated that the government knows the challenges it faces but has no
intention of slowing the reforms.
Independent Authority for Public Revenue head Giorgos Pitsilis told delegates at the investment forum that the IAPR
is working on multiple reform projects to improve the tax administration system’s efficiency. He also revealed that
some 49,000 property owners have already informed the tax authorities that they are leasing out their assets on
homesharing platforms such as Airbnb and HomeAway, with declared revenues from the activity coming to 176 million
euros this year, from 68 million in 2017.
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Κοστέλο: Στόχος της Ελλάδας είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης
Παρεµβάσεις, πραγµατοποίησαν, κατά τη διάρκεια του 20ού επενδυτικού συνεδρίου για την Ελλάδα
της Capital Link, στη Νέα Υόρκη, αρκετές προσωπικότητες από τον διεθνή, αλλά και τον εγχώριο, πολιτικό
και οικονοµικό τοµέα.
Συγκεκριµένα, ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, δήλωσε ότι οι νέες προκλήσεις
που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την
κάλυψη των ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη
διαχείριση του ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα, Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο Τρα, σύµφωνα µε το ΑΜΠΕ, εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και
δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει. «Ως
αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσίπρας για Συµφωνία Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα

«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb

Αύξηση 160% σηµείωσαν τα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων
(Airbnb) έως τον Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστηµα του 2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, µιλώντας στο
συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη.

Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο
µητρώο της ΑΑΔΕ.
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Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο συνεχόµενο έτος, τους
στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης»,
πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. «Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται»,
πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της ΑΑΔΕ,
που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των καλύτερων και τη
βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών καριέρας, η
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των εργαζοµένων
και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς ισχύει σήµερα, και
ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην
επίτευξη των στόχων µας».
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Τα Airbnb υπό έλεγχο µε... κλήρο
«Κι ο Άγιος φοβέρα θέλει», λέει η γνωστή παροιµία, η οποία µάλλον ταιριάζει γάντι στους ιδιοκτήτες
ακινήτων, που τα διαθέτουν σε πλατφόρµες τύπου Airbnb, προσδοκώντας υψηλά και αφορολόγητα κέρδη.
Μετά από τις προειδοποιήσεις της ΑΑΔΕ, το άνοιγµα της ειδικής πλατφόρµας δήλωσης αυτών των
ακινήτων και κυρίως τις συστάσεις του ίδιου του Airbnb για συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία,
φαίνεται ότι πολλοί είναι εκείνοι που θορυβήθηκαν.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις
30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα. Το πιο σηµαντικό
είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω ακινήτων, έφτασαν στα 176
εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ!
Αν ανατρέξει, πάντως, κανείς στα στοιχεία της µελέτης του ΚΕΠΕ, θα διαπιστώσει ότι χιλιάδες άλλοι
ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA,
η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, προκύπτει ότι
από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε εντυπωσιακά υψηλούς
ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για
βραχυχρόνια µίσθωση! Αν ισχύουν αυτοί οι αριθµοί, τότε δηλώθηκαν στην εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε ελκυστική για επενδύσεις χώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή, ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες
Πηγή: MADATA.GR
10/12 22:23
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: "Greece is back"
Σχετικά Άρθρα Στη Νέα Υόρκη προς άγραν επενδυτών ο Τσακαλώτος Κοστέλο: Συνεχίστε τις
µεταρρυθµίσεις Με το σύνθηµα "Greece is back" επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και
δανειστών για την παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να
πείσει τους εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας αυτήν την ώρα στο στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ
"Invest in Greece" του Capital Link Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα
κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου
επιχειρηµατικού γίγνεσθαι. Ο ΥΠΟΙκ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη
στρατηγική γεωπολιτική σηµασία της Ελλάδας καθώς και στο πως οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την...
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Δηλώθηκαν 49.000 ακίνητα Airbnb υπό την απειλή προστίµου και ελέγχων

Δηλώθηκαν 49.000 ακίνητα Airbnb υπό την
απειλή προστίµου και ελέγχων
Πολιτική

Η απειλή των ελέγχων και το πρόστιµο των 5.000 ευρώ οδήγησαν τους φορολογούµενους που εκµισθώνουν
ακίνητα µέσω κάποιας ηλεκτρονικής πλατφόρµας τύπου Airbnb, στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε ο Γ. Πιτσιλής στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη, ως τις 30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της
ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια ακίνητα ενώ το πιο εντυπωσιακό είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη
βραχυχρόνια µίσθωση για τα συγκεκριµένα ακίνητα έφτασαν στα 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160%
περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εάν ληφθεί υπόψη πρόσφατη µελέτη του ΙΟΒΕ,
σύµφωνα µε την οποία περισσότερα από 126.000 καταλύµατα διατίθενται για βραχυχρόνια µίσθωση,
πολλοί φορολογούµενοι ρίσκαραν και δεν εµφάνισαν στην ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ τα ακίνητά
τους. Οσοι δεν το έπραξαν και δεν έχουν λάβει αριθµό Μητρώου για το ακίνητό τους θα βρεθούν
αντιµέτωποι µε ελέγχους ενώ κινδυνεύουν να αποβληθούν από τις ηλεκτρονικές
πλατφόρµες Airbnb, HomeAway, Booking.com κα. Μιλώντας στο συνέδριο, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ έστειλε
προειδοποιητικά µηνύµατα στους φορολογούµενους, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ο καθένας µπορεί να
ελεγχθεί» καθώς πέραν των δειγµατοληπτικών ελέγχων, ο ελεγκτικός µηχανισµός θα προχωρήσει στην
αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των οποίων θα εντοπίζονται περιπτώσεις
φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.
Δείτε περισσότερα: tanea.gr
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Αλ. Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb
Αύξηση 160% σηµείωσαν τα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων
(Airbnb) έως τον Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ
το αντίστοιχο διάστηµα του 2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής,µιλώντας
στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν
καταγραφεί στο µητρώο της ΑΑΔΕ.
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο συνεχόµενο έτος, τους
στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης»,
πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. «Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται»,
πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της ΑΑΔΕ,
που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των καλύτερων και τη
βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών καριέρας, η
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των εργαζοµένων
και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς ισχύει σήµερα, και
ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην
επίτευξη των στόχων µας».
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Κοστέλο: Η Ελλάδα πρέπει να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις
Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα στήριξης του ESM είναι κάτι θετικό, αλλά ο στόχος είναι η
επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης, τόνισε ο Ντ. Κοστέλο στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος, ιδίως μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηματικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του.
Για τον Προϋπολογισμό του 2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσματα σε ευθυγράμμιση με τους
συμφωνημένους δημοσιονομικούς στόχους, ενώ σημείωσε πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα
ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις για μεταρρυθμίσεις που απομένουν, θα είναι διαθέσιμη μία επιπλέον δόση
ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: «Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και
την σταθερότητα»

Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η
οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή»,
έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που
πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Τσίπρας: Νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Οι
εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού
κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Καταστροφικά µηνύµατα Costello (EE) στην Ελλάδα: Λιτότητα-ΙδιωτικοποιήσειςΔραστική µείωση “κόκκινων δανείων”

Συστάσεις για την επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων (ξεπούληµα), αλλά και για πολύ προσεκτικά
βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο
µισθό (λιτότητα) και µε τις παρεµβάσεις στα κόκκινα δάνεια και την προστασία της 1ης κατοικίας
µέσω του “διαδόχου” του Ν. Κατσέλη – Σταθάκη, απηύθυνε ο εκπρόσωπος της Κοµισιόν Declan Costello.
Μιλώντας στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη ο κ. Costello επισήµανε ότι οι
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις συνεχίζονται σε µία σειρά από κρίσιµα πεδία. Εφόσον η Ελλάδα
ολοκληρώσει όλες αυτές τις εναποµείνασες δεσµεύσεις θα ενεργοποιηθούν οι πρόσθετες παρεµβάσεις στο
χρέος αξίας 700 εκατοµµυρίων ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Τόνισε πως η Ελλάδα “πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές
Ο κ. Κοστέλο επισήµανε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρώτη έκθεση Ενισχυµένης Εποπτείας
είναι θετική σε γενικές γραµµές για την πορεία της Ελλάδας κατά τη ”µεταµνηµονιακή” εποχή. Ανέφερε
επίσης ότι ο προϋπολογισµός του 2019 είναι σύµφωνος µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους αναφορικά µε
το πρωτογενές πλεόνασµα.
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης (µιλώντας
µέσω τηλεδιάσκεψης) ανέφερε ότι το πεδίο στο οποίο τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ελλάδα ήταν αυτό της
δηµοσιονοµικής προσαρµογής.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, επισήµανε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή
εργάζεται σε πολλαπλά προγράµµατα µεταρρυθµίσεων, ούτως ώστε να διαµορφώσει ένα πιο
αποτελεσµατικό και λειτουργικό φοροεισπρακτικό µηχανισµό.
Ο πρώην εκπρόσωπος του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Ελλάδα Μποµπ Τρα επεσήµανε ότι το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου ήταν η ελλιπής επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. Τα προγράµµατα
δηµοσιονοµικής προσαρµογής είναι σκληρά, είπε. Έπρεπε να κάνουµε πιο πολλά για να εξηγήσουµε τι
συµβαίνει στην οικονοµία.
Ο κύριος Τρα επισήµανε ότι αυτό που τον ανησυχεί στην Ελλάδα είναι πως το πολιτικό σύστηµα δεν
έχει σχέδιο, ότι όλες οι κυβερνήσεις δεσµεύονται για φοροελαφρύνσεις και οι αυξήσεις δαπανών
γίνονται µε χρήµατα τα οποία δεν έχει η Ελλάδα. Ως εκ τούτου η Ελλάδα απλά αντιδρά στα γεγονότα αντί
να διαµορφώνει το δικό της µέλλον, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ταµείου.
Οι 4 άξονες του ΟΔΔΗΧ
Ο εκπρόσωπος του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας παρουσίασε τους τέσσερις άξονες της πολιτικής του
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Οργανισµού: την παροχή διαφάνειας, τη µείωση του κόστους δανεισµού και τη διαµόρφωση µιας καµπύλης
οµολόγων αλλά και της διατήρησης του διαλόγου και της εµπιστοσύνης απέναντι στους επενδυτές και
στους οργανισµούς αξιολόγησης.
Ανέφερε ότι το τρίτο µνηµόνιο ολοκληρώθηκε επιτυχώς τον Αύγουστο αλλά νέες προκλήσεις
αναδεικνύονται. Σχετίζονται, είπε, µε την κάλυψη των ετήσιων ακαθάριστων αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείρισή του χρέους.
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ΑΑΔΕ: Αύξηση 160% στα φορολογικά έσοδα από τις µισθώσεις ακινήτων της
Airbnb, το 10µηνο 2018
Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb

Αύξηση της τάξεως του 160% σηµείωσαν τα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες
µισθώσεις ακινήτων (Airbnb) έως τον Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ
από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του 2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος
Πιτσιλής, µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο
µητρώο της ΑΑΔΕ.
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο συνεχόµενο έτος, τους
στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές.
Καθώς, προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να
περιµένουν από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και
δικαιοσύνης», πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση.
«Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται», πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της ΑΑΔΕ,
που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των καλύτερων και τη
βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών καριέρας, η
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των εργαζοµένων
και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς ισχύει σήµερα, και
ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους.
Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της
αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην επίτευξη των στόχων µας».
www.bankingnews.gr
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Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Σε πάνελ στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Χουλιαράκης: Δεν θα επιβραδυνθούν οι µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, µέσω τηλεδιάσκεψης στο 20ο
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα στη Νέα Υόρκη.
Ο κ. Χουλιαράκης είπε πως «για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή
πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει
να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
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Μποµπ Τρα: Αυτό ήταν το µεγαλύτερο λάθος του ΔΝΤ στην Ελλάδα
Σε πάνελ στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη µε θέµα την παρούσα
κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο
επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της
Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη
βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την
σταθερότητα

Την ίδια ώρα, ο Ζόραν Ζάεφ επαναλαµβάνει ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
Labels Πολιτικά
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Αύξηση 160% στα έσοδα από τη φορολόγηση των µισθώσεων τύπου Airbnb
Θανάσης Κουκάκης , CNN Greece
Αύξηση 160% σηµειώνουν σε ετήσια βάση οι εισπράξεις του Δηµοσίου από τη φορολόγηση των
βραχυχρονίων µισθώσεων τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο
Capital Link στη Νέα Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, ενώ έχει εκτιναχθεί και ο αριθµός
των ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών διαµοιρασµού.
Ειδικότερα, όπως απεκάλυψε ο κ. Πιτσιλής έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών στο
Μητρώο Ακινήτων της ΑΑΔΕ, οι εγγραφές ακινήτων που εκµισθώνονται µέσω ιντερνετικών πλατφορµών
διαµοιρασµού έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.
Ο κ. Πιτσιλής προειδοποίησε όσους δεν έχουν δηλώσεις τα ακίνητα τους πως πέραν των δειγµατοληπτικών
ελέγχων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη
βάση των οποίων θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες
αποκλίσεις.
Τέλος, ο ίδιος σηµείωσε πως οι εκκρεµείς επιστροφές φόρων σταδιακά µειώνονται, καθώς βρίσκονται
πλέον σε εκκρεµότητα 627 εκατ. ευρώ και τόνισε πως στόχος της ΑΑΔΕ είναι εντός του 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση επιστροφής φόρου σε εκκρεµότητα άνω των 90 ηµερών.
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Τσακαλώτος από Νέα Υόρκη: «Greece is back»
Με το σύνθηµα «Greece is back» επιχειρεί να διασκεδάσει τις ανησυχίες επενδυτών και δανειστών για την
παροχολογία και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δεσµεύσεων, καθώς και να πείσει τους
εκπροσώπους της διεθνούς οικονοµικής ελίτ να ποντάρουν στη χώρα µας, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος στη Νέα Υόρκη, µιλώντας αυτήν την ώρα στο στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ «Invest in
Greece» του Capital Link
Στο βήµα του συνεδρίου και στα πάνελ του βρίσκονται ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, εκπρόσωποι των
ευρωπαϊκών θεσµών, τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, υψηλόβαθµα στελέχη
επενδυτικών οίκων και οι επικεφαλής ισχυρών παικτών του εγχώριου επιχειρηµατικού γίγνεσθαι.
Ο ΥΠΟΙκ αναφέρθηκε στην πρόοδο στο θέµα των κόκκινων δανείων, τη στρατηγική γεωπολιτική σηµασία
της Ελλάδας καθώς και στο πως οι µεταρρυθµίσεις βελτιώνουν την κατάσταση στη χώρα, δηµιουργώντας
συνθήκες για επενδύσεις και ανάπτυξη.
«Exciting times for Greece» (συναρπαστικοί καιροί για την Ελλάδα), δηλώνει χαρακτηριστικά ο Τσακαλώτος,
ενώ τονίζει: «Χωρίς να θέλω να µειώσω το πρόβληµα, υπάρχει µεγάλη πρόοδος στα NPLs.
Δείτε την οµιλία εδώ:
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Χουλιαράκης: Η Ελλάδα δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις
Παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.

Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά
αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος
Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν
πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα»,
είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει
να αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι
νέες προκλήσεις που αναδύονται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής
οικονοµίας και τις µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της
αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, ανέφερε ότι
η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι
πράγµα θετικό, αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές
διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που αναλήφθηκαν στη διάρκεια του
προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του
περιβάλλοντος για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις,
όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης και του δικαστικού
συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του
2019, είπε ότι θα επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους
συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε πως ότι υπό την
προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που
αποµένουν, θα είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700
εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως
το µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον
ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά, Χρειαζόταν
να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε
την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα
το πολιτικό σύστηµα, αριστερά και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές
περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.

https://www.cretalive.gr/
Publication date: 10/12/2018 21:49
Alexa ranking (Greece): 328
https://www.cretalive.gr/business/choyliarakhs-h-ellada-den-skopeyei-na-epibradyn...

περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να
χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link,
λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο
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Τσίπρας για Συµφωνία Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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Τσίπρας για Συµφωνία Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα
THESSNEWS-DESK
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.

Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή ΑΠΕ -ΜΠΕ
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: «Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και
την σταθερότητα»
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η
οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή»,
έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που
πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την
σταθερότητα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία
εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για
την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Αύξηση 160% των φορολογικών εσόδων από Airbnb
#AirBnB
#ΑΑΔΕ
#Φορολογία
Newsroom 10/12/2018 21:20 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Μεγάλη αύξηση κατέγραψαν τα έσοδα από τις δηλώσεις ακινήτων που διατίθενται προς βραχύβια
ενοικίαση πλατφόρµες τύπου Αirbnb, µετά τις προειδοποιήσεις για ελέγχους της ΑΑΔΕ, σύµφωνα µε τα
στοιχεία που παρουσίασε ο διοικητής της Αρχής, Γ. Πιτσιλής, στο συνέδριο της Capital Link στη Νέα Υόρκη.
Συγκεκριµένα, έως τις 30 Νοεµβρίου είχαν δηλωθεί στην ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ, 49.000 τέτοια
ακίνητα. Το πιο σηµαντικό είναι ότι τα έσοδα που δηλώθηκαν από τη βραχυχρόνια µίσθωση των εν λόγω
ακινήτων, έφτασαν στα 176 εκατ. ευρώ, δηλαδή 160% περισσότερα από τα περσινά των 68 εκατ.
ευρώ!
Ωστόσο, βάσει στοιχείων της µελέτης του ΚΕΠΕ, χιλιάδες άλλοι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να ρισκάρουν. Από
επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA, η οποία καταγράφει τις δραστηριότητες
βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, προκύπτει ότι από τα µόλις 132 ακίνητα του 2010, η
δραστηριότητα άρχισε να αναπτύσσεται µε εντυπωσιακά υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε χρόνο και µέχρι
το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση. Ως εκ τούτου,
εφόσον είναι πραγµατικά τα στοιχεία, δηλώθηκαν στην εφορία λιγότερα από τα µισά.
Εξετάζοντας τις εξελίξεις στη βραχυχρόνια µίσθωση ακινήτων στην Περιφέρεια Αττικής, η οποία
εµφανίζει τον µεγαλύτερο αριθµό καταλυµάτων, ο κεντρικός τοµέας Αθηνών φαίνεται να συγκεντρώνει το
53,3% των αντίστοιχων καταλυµάτων στα τέλη της εξεταζόµενης περιόδου, από τα οποία το 93%
συγκεντρώνεται στον Δήµο Αθηναίων. Ακολουθεί η Ανατολική Αττική, στην οποία περιλαµβάνονται
αρκετοί παραθαλάσσιοι δήµοι και η οποία διαθέτει το 19,3% των καταλυµάτων βραχυχρόνιας µίσθωσης
της Αττικής. Στην περιοχή αυτή ο Δήµος Σαρωνικού συγκεντρώνει το 20,3% των καταλυµάτων, ο Δήµος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης το 19,8%, ενώ στο 9,8% ανέρχονται τα ποσοστά των Δήµων Μαραθώνος και
Μαρκοπούλου-Μεσογαίας. Στο 11% ανέρχονται τα καταλύµατα στον Νότιο Τοµέα Αττικής, στον οποίο οι
Δήµοι Γλυφάδας, Παλαιού Φαλήρου και Καλλιθέας συγκεντρώνουν το 25,2%, 18,2% και 16%.των
καταλυµάτων του τοµέα, αντίστοιχα.
Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ αποκάλυψε και τους βασικούς άξονες των ελεγκτικών προτεραιοτήτων του 2019.
Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι η ΑΑΔΕ θέλει να αιφνιδιάσει. Με ποιόν τρόπο; Με τυχαίους ελέγχους, βάσει
δείγµατος. «Ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» ήταν το µήνυµα που έστειλε ο Γ. Πιτσιλής, συµπληρώνοντας ότι
πέρα από τους δειγµατοληπτικούς ελέγχους- που αποτελούν γνώρισµα και του IRS- θα αξιοποιηθούν οι
κλαδικές αναλύσεις για ΦΠΑ- Εισόδηµα, µε βάση τις οποίες θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και
νοµικών προσώπων που αποκλίνουν, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στη «µαύρη» λίστα για φορολογικές
παραβάσεις, θα έχουν την… τιµητική τους.
Όσον αφορά στις επιστροφές φόρων, µε φόντο τα στοιχεία του ΓΛΚ που δείχνουν ότι 627 εκατ. ευρώ είναι
σε αναµονή άνω των 90 ηµερών, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ ανέφερε ότι προτεραιότητα είναι το 2019 να µην
υπάρχει καµία αίτηση σε αναµονή άνω των τριών µηνών.
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Τσίπρας για πΓΔΜ: Προωθούµε τη συναίνεση και τη σταθερότητα
«H Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή» δήλωσε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε
γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα
αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.
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Τσίπρας για Συµφωνία Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και τη
σταθερότητα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
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Εκτινάχθηκαν τα φορολογικά έσοδα από µισθώσεις Airbnb
Αύξηση 160% σηµείωσαν τα φορολογικά έσοδα από τις βραχυχρόνιες µισθώσεις ακινήτων (Airbnb) έως τον
Νοέµβριο φέτος και διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα του
2017, δήλωσε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής,µιλώντας στο συνέδριο του Capital Link στη Νέα
Υόρκη.
Μέχρι τώρα, πρόσθεσε, σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο
µητρώο της ΑΑΔΕ.
Ο κ. Πιτσιλής είπε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο συνεχόµενο έτος, τους
στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης»,
πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. «Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται»,
πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό
τρόπο και στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων της ΑΑΔΕ,
που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των καλύτερων και τη
βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών καριέρας, η
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των εργαζοµένων
και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς ισχύει σήµερα, και
ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής, προσθέτοντας:
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης».
Εν τω µεταξύ, συνέχισε, «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος
τις υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν
συνιστά µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην
επίτευξη των στόχων µας».
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Commission's Costello urges Greece to complete privatizations, reforms
European Commission mission chief Declan Costello has urged the Greek government to push ahead with planned
privatizations and structural reforms, saying the aim should be to achieve sustainable economic recovery.
Speaking on Monday at the 20th Annual Invest in Greece Forum held in New York, he said if Greece completes all
remaining commitments – including reducing NPLs – its creditors will activate the additional debt relief measures in
the first quarter of 2019, totalling 700 million euros.
“Greece must continue and complete the deep structural reforms undertaken during the program, in particular reforms
to improve the environment for business activities and investments, as well as the modernization of the public
administration and the judiciary,” he said.
Commenting on the Greek 2019 budget, Costello said it is expected Greece will achieve the primary surplus target.
Speaking in a video message earlier in the day, Prime Minister Alexis Tsipras touted Greece's economic
achievements following the country's exit from its eight-year bailout era, saying it is a safe destination for
investments.
“Greece is again a promising and - above all - a safe investment destination and I urge you to trust its potential,” he
said through a video message at the 20th Annual Invest in Greece Forum, organized by Capital Link.
“Greece has now regained its autonomy and -above all- the confidence in a future of prosperity, creativity and growth.
We are moving forward and the supporting conditions are more favorable than ever before,” he added.
The prime minister also said that the agreement signed with the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
last June, resolving a long-standing dispute on the country's name, shows Greece “is a power that promotes
consensus and stability, always seeking for new ways of cooperation and mutual growth.”
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Αλ. Τσίπρας: «Ασφαλής επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα»
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη
Κάλεσµα σε επενδυτές απηύθυνε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, σηµειώνοντας πως η Ελλάδα, έχοντας
αφήσει πίσω της µια παρατεταµένη περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, είναι εκ νέου ένας πολλά
υποσχόµενος και κυρίως ασφαλής επενδυτικός προορισµός.
Σε µήνυµά του στο «20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum» που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη, ο
Πρωθυπουργός στάθηκε στην ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος προσαρµογής, τονίζοντας πως η
χώρα ανέκτησε την αυτονοµία της και την εµπιστοσύνη σε ένα µέλλον ευηµερίας, δηµιουργικότητας και
ανάπτυξης. Σύµφωνα µε τον Πρωθυπουργό, η Ελλάδα επιστρέφει σε τροχιά ανάπτυξης, έχοντας υγιείς
βάσεις.
Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε υπέρ της αξιοποίησης της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, κάνοντας λόγο
για αξιοποίηση των συγκριτικών της πλεονεκτηµάτων. Είπε επίσης ότι η Ελλάδα είναι πλέον περισσότερο
από ποτέ ηγετική δύναµη στην ευρύτερη περιοχή και προάγει την ασφάλεια και τη σταθερότητα.
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Εκτίναξη των φορολογικών εσόδων από τις µισθώσεις Airbnb
Σύµφωνα µε τον διοικητή της ΑΑΔΕ «σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν
καταγραφεί στο µητρώο της ΑΑΔΕ»
Την αύξηση 160% των βραχυχρόνιων µισθώσεων ακινήτων Airbnb µέχρι φέτος τον Νοέµβριο ανακοίνωσε
από το βήµα του συνεδρίου του Capital Link στη Νέα Υόρκη ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Σύµφωνα µε τον κ. Πιτσιλή τα έξοδα διαµορφώθηκαν στα 176 εκατ. ευρώ από 68 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο
διάστηµα του 2017.
Σχεδόν 49.000 ακίνητα που µισθώνονται βραχυχρόνια έχουν καταγραφεί στο µητρώο της ΑΑΔΕ, πρόσθεσε
ο κ. Πιτσιλής. Παράλληλα τόνισε ότι η ΑΑΔΕ θα υπερβεί εκτός απροόπτου και φέτος, για δεύτερο
συνεχόµενο έτος, τους στόχους της για έσοδα και θα επιτύχει νέο ρεκόρ στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων
οφειλών.
«Γνωρίζω, όµως, πολύ καλά ότι αυτό δεν είναι αρκετό για τους δυνητικούς επενδυτές. Καθώς,
προερχόµενος και εγώ από τον ιδιωτικό τοµέα, γνωρίζω ότι οι επενδυτές έχουν δικαίωµα να περιµένουν
από τη φορολογική διοίκηση τη διασφάλιση της αποδοτικότητας, ποιοτικών υπηρεσιών και δικαιοσύνης»,
πρόσθεσε.
Πέρυσι, είπε, «από το βήµα του ίδιου συνεδρίου είχα την ευκαιρία να αναφερθεί στο µεταρρυθµιστικό
σχέδιο για µία µοντέρνα φορολογική διοίκηση. Ένα χρόνο µετά, πολλά πράγµατα προωθούνται», πρόσθεσε.
Ο Διοικητής αναφέρθηκε,ακόµα στην ταχεία υποβολή φορολογικών δηλώσεων µε ηλεκτρονικό τρόπο και
στη µείωση των εκκρεµών επιστροφών φόρων κάτω από 1 δισ. ευρώ.
Επίσης ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε, στην ανακοίνωση ενός νέου συστήµατος αξιολόγησης των εργαζοµένων
της ΑΑΔΕ, που είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες και προσδοκίες της, µε στόχο την ανταµοιβή των
καλύτερων και τη βοήθεια των ασθενέστερων να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους.
«Τα τρία επόµενα βήµατα είναι: η εισαγωγή ξεκάθαρων κανόνων κινητικότητα και προοπτικών καριέρας, η
καθιέρωση ενός νέου συστήµατος βαθµολόγησης που θα λαµβάνει υπόψη τα καθήκοντα των εργαζοµένων
και όχι µόνο τα έτη υπηρεσίας τους και τον βαθµό εκπαίδευσής τους, που δυστυχώς ισχύει σήµερα, και
ένα µισθολόγιο που θα συνδέεται µε το σύστηµα βαθµολόγησης», είπε ο κ. Πιτσιλής.
«Είµαστε έτοιµοι να ολοκληρώσουµε τα τρία αυτά βήµατα και να τα συζητήσοµε µε την πολιτική ηγεσία,
ώστε να έχουµε κοινή κατανόηση της αναγκαιότητας και των διάφορων πτυχών της µεταρρύθµισης»
συµπλήρωσε.
Ακόµη είπε πως «είµαστε ευτυχείς και υπερήφανοι που αµείβουµε για δεύτερο συνεχόµενο έτος τις
υπηρεσίες µας στη βάση των επιδόσεων τους. Το ποσό που πληρώθηκε σε κάθε εργαζόµενο δεν συνιστά
µεγάλη αλλαγή, είναι απλά µία έκφραση της αναγνώρισης της προσπάθειας του καθενός στην επίτευξη
των στόχων µας».
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ΘΑ ΓΕΛΟΥΣΑΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ! Τσίπρας για Συµφωνία των
Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την σταθερότητα
Την ίδια ώρα, ο Ζόραν Ζάεφ επαναλαµβάνει ότι η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η οποία εστιάζεται
στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε
γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη αναφορά
έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ. Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε στον κόσµο ότι η
Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους
συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής γλώσσας», παρά
τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής γλώσσας» σε σχολεία της
Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ, αναφερόµενος στην
παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το συγκεκριµένο ζήτηµα.
«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην αυτοδιάθεση και
ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την µακεδονική γλώσσα» ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που να
αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για κάτι τέτοιο,
ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα.
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Με 160% τρέχουν τα φορο-έσοδα από Airbnb
Κατακόρυφη αύξηση 160% σηµειώνουν τα έσοδα του δηµοσίου από τους φόρους σε βραχυχρόνιες
µισθώσεις τύπου Airbnb, σύµφωνα µε τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε στο συνέδριο Capital Link στη Νέα
Υόρκη, ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής.
Ειδικότερα, έως τις 30 Νοεµβρίου, οπότε έληξε η προθεσµία εγγραφών στο Μητρώο Ακινήτων, οι εγγραφές
έφτασαν τις 49.000 και τα έσοδα από βραχυχρόνιες µισθώσεις ανήλθαν σε 176 εκατ. ευρώ, µε αύξηση
κατά 160% σε σχέση µε τα 68 εκατ. ευρώ της προηγούµενης χρονιάς.
Όπως είχε γράψει το Euro2day.gr, µετά την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων η ΑΑΔΕ
σχεδιάζει εκτεταµένες διασταυρώσεις και ελέγχους προκειµένου να εντοπίσει τους ιδιοκτήτες ακινήτων οι
οποίοι προχωρούν σε βραχυχρόνιες µισθώσεις στη σκιά της παραοικονοµίας ενώ επιχειρεί να συνάψει
συµφωνίες παροχής στοιχείων µε τις διάφορες πλατφόρµες.
Στοιχεία πρόσφατης µελέτης του ΚΕΠΕ πάντως υποδεικνύουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες ακινήτων, συνεχίζουν
να αγνοούν τις προειδοποιήσεις και συνεχίζουν να προχωρούν σε βραχυχρόνιες µισθώσεις µακριά από τα
µάτια της εφορίας. Από την επεξεργασία στοιχείων της διεθνούς βάσης δεδοµένων AirDNA, η οποία
καταγράφει τις δραστηριότητες βραχυχρόνιας µίσθωσης ακινήτων µέσω της Airbnb, η µελέτη είχε
καταγράψει έκρηξη των βραχυχρόνιων µισθώσεων στην Ελλάδα δεδοµένου ότι από τα µόλις 132 ακίνητα
του 2010, µέχρι το 2018 περισσότερα από 126.000 καταλύµατα είχαν διατεθεί για βραχυχρόνια µίσθωση.
Ο Γιώργος Πιτσιλής έστειλε προειδοποιητικά µηνύµατα στους φορολογούµενους, λέγοντας χαρακτηριστικά
πως «ο καθένας µπορεί να ελεγχθεί» καθώς πέραν των δειγµατοληπτικών ελέγχων, ο ελεγκτικός
µηχανισµός θα προχωρήσει στην αξιοποίηση κλαδικών αναλύσεων ΦΠΑ-εισοδήµατος στη βάση των οποίων
θα εντοπίζονται περιπτώσεις φυσικών και νοµικών προσώπων µε αξιοσηµείωτες αποκλίσεις.

Πηγή: euro2day.gr
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Χουλιαράκης: Η Ελλάδα δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, δήλωσε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ της Capital Link για την Ελλάδα.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Σε πάνελ µε θέµα την παρούσα κατάσταση της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονοµίας και τις
µακροπρόθεσµες προοπτικές τους, ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν για την Ελλάδα, Ντέκλαν
Κοστέλο, ανέφερε ότι η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραµµα στήριξης του ESM είναι πράγµα θετικό,
αλλά ο στόχος είναι η επίτευξη βιώσιµης ανάκαµψης.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως ότι υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα
είναι διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του
2019.
O πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το µεγαλύτερο λάθος του
Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα προσαρµογής είναι σκληρά,
Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι συνέβαινε µε την οικονοµία»
παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Οι εργασίες του 20ού επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ-ΜΠΕ
#ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ #CAPITAL LINK #ΟΔΔΗΧ #ΚΟΣΤΕΛΟ #ΤΡΑΑ
share
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Τσίπρας για Συµφωνία των Πρεσπών: Η Ελλάδα προωθεί τη συναίνεση και την
σταθερότητα
Μήνυµα ότι «η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα, η
οποία εστιάζεται στην καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή»,
έστειλε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας µε γραπτό του µήνυµα, που αναγνώστηκε στο 20ό
επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία
σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς
διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε τη
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ενώ ιδιαίτερη
αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ (σ.σ.
Συµφωνία των Πρεσπών), η οποία, όπως είπε, «έδειξε
στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που
προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που
πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και
αµοιβαίας ανάπτυξης».
Λίγο νωρίτερα, ο Σκοπιανός πρωθυπουργός, Ζόραν
Ζάεφ, είχε επανέλθει στα περί «µακεδονικής
γλώσσας», παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι
δηλώσεις του περί διδασκαλίας της «µακεδονικής
γλώσσας» σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας.
Η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη µακεδονική γλώσσα, τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ από την πόλη Στιπ,
αναφερόµενος στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της Συµφωνίας των Πρεσπών, που, όπως είπε, ορίζει το
συγκεκριµένο ζήτηµα.

«Αυτό που πρέπει να προσέξουν όλοι είναι το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωµά µας στην
αυτοδιάθεση και ότι αναγνωρίζεται και από την Ελλάδα το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε την
µακεδονική γλώσσα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός των Σκοπίων.
Μάλιστα, ο Ζάεφ ανέφερε ότι όλες οι πλευρές πρέπει να είναι προσεκτικές στις δηλώσεις τους.
Ερωτηθείς εάν θεωρεί ότι κάποιες δηλώσεις του για τη «µακεδονική γλώσσα» δεν είναι σύµφωνες µε τη
Συµφωνία των Πρεσπών και εάν γνωρίζει ότι η Ελλάδα ετοιµάζει παράρτηµα µε πρόσθετες δεσµεύσεις που
να αφορά αυτό του τµήµα της Συµφωνίας, ο Ζόραν Ζάεφ ανέφερε ότι δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για
κάτι τέτοιο, ενώ προσέθεσε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία µε τον Έλληνα πρωθυπουργό, Αλέξη
Τσίπρα.
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Στους 49.000 οι ιδιοκτήτες ακινήτων που καταχωρήθηκαν στο µητρώο
βραχυχρόνιων µισθώσεων
Στους 49.000 έφτασαν τελικά οι ιδιοκτήτες η οι διαχειριστές ακινήτων που δήλωσαν ,µέχρι στα τέλη
Νοεµβρίου, στο «Μητρώο Ακινήτων βραχυχρόνιων µισθώσεων» της ΑΑΔΕ τα προσωπικά τους στοιχεία,
αλλά τα συµβόλαια βραχυχρόνιας ενοικίασης των ακινήτων τους τα οποία συνήψαν µε πελάτες τους από
τις αρχές του χρόνου µέχρι στα τέλη Αυγούστου
Αυτό ανακοίνωσε ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής
µιλώντας στο συνέδριο «Capital Link» που διεξάγεται στη Ν.Υόρκη.
Ο κ.Πιτσιλής στην οµιλία του τόνισε ότι µόνο µέσω της οικονοµίας διαµοιρασµού ,που αποτελεί τον διεθνή
όρο των βραχυχρόνιων µισθώσεων ακινήτων µέσω των ηλεκτρονικών πλατφορµών τύπου Airbnb,
HomeAway, Booking κλπ τα φορολογικά έσοδα από τις ενοικιάσεις ακινήτων αναµένεται να φτάσουν
φέτος τα 176 εκατ. ευρώ ,έναντι 68 εκατ. ευρώ πέρυσι (αύξηση 160%) .
Ο κ. Πιτσιλής δήλωσε επίσης ότι η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε σαρωτικούς ελέγχους και διασταυρώσεις για
τον εντοπισµό των βραχυχρόνιων µισθώσεων ακινήτων που δεν δηλώθηκαν φέτος από τους ιδιοκτήτες
των ακινήτων χρησιµοποιώντας ως "όπλα" τις αυτόµατες διαδικτυακές σαρώσεις (web robot ) , αλλά και
τη λήψη αναλυτικών στοιχείων που αναµένονται από τις εταιρείες διαχείρισης της οικονοµίας
διαµοιρασµού οι οποίες έχουν δηλώσει πλήρη διάθεση συνεργασίας µε τις ελληνικές φορολογικές αρχές.
Στόχος των διασταυρώσεων είναι να εντοπιστούν κατά πρώτον ποιοι διαχειριστές η ιδιοκτήτες ακινήτων
δεν έχουν εγγραφεί στο «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιων µισθώσεων» και κατά δεύτερον αν όσοι έχουν
εγγραφεί έχουν δηλώσει , συγκεντρωτικά και αναλυτικά ,όπως υποχρεούνται ,τις ενοικιάσεις των
ακινήτων τους που έκαναν σε πελάτες τους για λίγες ηµέρες. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις στο "χορό" των
βραχυχρόνιων µισθώσεων "συµµετέχουν" περί τα 126.000 καταλύµατα στη χώρα µας.
Οι ιδιοκτήτες η οι διαχειριστές των ακινήτων που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο υποχρεούνται στο εξής
(εκτός των δηλώσεων των µισθώσεων που υπέβαλαν για το χρονικό διάστηµα από 1/1/2018 έως τέλη
Αυγούστου) να δηλώνουν ηλεκτρονικά στο Μητρώο το αργότερο µέχρι στις 20 κάθε επόµενου µηνός τις
µισθώσεις του προηγούµενου µήνα.
Η µη συµµόρφωση συνεπάγεται την επιβολή προστίµου 5.000 ευρώ, ενώ τους περιµένουν και καταλογισµοί
φόρων εφόσον εντοπιστούν να µην δηλώνουν µέρος η το σύνολο των βραχυχρόνιων µισθώσεων των
ακινήτων τους σε πελάτες τους .Ως γνωστόν τα εισοδήµατα από τις µισθώσεις ακινήτων φορολογούνται
το ίδιο ,είτε πρόκειται για παραδοσιακά ενοίκια ακινήτων η τις µισθώσεις µέσω ηλεκτρονικών
πλατφορµών και είναι 15% έως 12.000 ευρώ ,35%από 12.001-35.000 ευρώ και 45% από 30.001 και άνω.
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Την αναβολή της –προγραµµατισµένης για αύριο, – ψηφοφορίας σχετικά µε τη συµφωνία του
Λονδίνου µε τις Βρυξέλλες για το Brexit, ανακοίνωσε η Τερέζα Μέι, υπό το φόβο καταψήφισης της
συµφωνίας στη Βουλή. Απέκλεισε το ενδεχόµενο ακύρωσης του Brexit τονίζοντας ότι η αποχώρηση από
την ΕΕ θα γίνει όπως έχει προαναγγελθεί στις 29 Μαρτίου 2019.
Να κάνει στην άκρη προκειµένου να κυβερνήσουν «εκείνοι που µπορούν» κάλεσε τη Βρετανίδα
πρωθυπουργό Τερέζα Μέι ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Τζέρεµι Κόρµπιν.
Έκτακτη σύνοδος για το Brexit την Πέµπτη – Oι Βρυξέλλες δεν διαπραγµατεύονται τη συµφωνία
αποχώρησης, τονίζει ο Ντόναλντ Τουσκ.
Διάγγελµα στο γαλλικό έθνος θα απευθύνει σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος Εµανουέλ Μακρόν, στον
απόηχο των επεισοδίων από τις κινητοποιήσεις των κίτρινων γιλέκων. Το Σάββατο το επόµενο ραντεβού.
Σενάρια επιστηµονικής φαντασίας που δεν ταιριάζουν στη ΝΔ χαρακτήρισε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης τα περί οποιασδήποτε προεκλογικής ή µετεκλογικής συναλλαγής µε το Ποτάµι
για το ζήτηµα της συµφωνίας των Πρεσπών.
«Το Ποτάµι δεν αλλάζει την άποψη του πρέπει να υπάρχει λύση γιατί δεν βλέπουµε τι θα κερδίσουµε
αν παρατείνεται το πρόβληµα» τόνισε από την πλευρά του ο Σταύρος Θεοδωράκης.
«Το δικαίωµά µας να χρησιµοποιούµε τη «µακεδονική» µας γλώσσα, είναι αποδεκτό και αναγνωρίζεται από
την Ελλάδα», τόνισε ο πρωθυπουργός της πΓΔΜ, Ζόραν Ζάεφ.
Την προσήλωση της Αθήνας στη Συµφωνία των Πρεσπών «µε την αυτονόητη προϋπόθεση ότι και η άλλη
πλευρά σέβεται απολύτως το πνεύµα και το γράµµα της» επανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός
Εξωτερικών Γιώργος Κατρούγκαλος από τις Βρυξέλλες.
Το ΚΙΝ.ΑΛΛ. δεν θα υπερψηφίσει την Συµφωνία των Πρεσπών, τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου το κινήµατος
Παύλος Χρηστίδης.
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα», ανέφερε ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, στη
Νέα Υόρκη.
Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, το µήνυµα
του Ντέκλαν Κοστέλο.
Τροποποίηση του νόµου µε τον οποίο καταδικάστηκε η καθαρίστρια σε δέκα χρόνια κάθειρξης για το
πλαστό πτυχίο, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, όπως είπε θα εξορθολογιστεί ο
νόµος του 1950 περί καταχραστών του δηµοσίου, ώστε να λαµβάνει υπόψιν και τους ασθενέστερους.
Παρατείνεται έως 28 Ιουνίου η προθεσµία αποσπάσεων δηµοσίων υπαλλήλων που λήγει στις 31 Δεκεµβρίου.
Χωρίς νερό θα µείνουν από απόψε στις 22:00 εως τις 7 το πρωί οι Δήµοι Πετρούπολης, Καµατερού,
Ιλίου και Περιστερίου λόγω τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό.

Αθλητικά
Σε αγώνα για την 8η αγωνιστική της Α1 µπάσκετ ο Παναθηναϊκός κέρδισε στο ΟΑΚΑ µε 80-75 το Περιστέρι
και περέµεινε αήττητος.
Για την 13η αγωνιστική της Σουπερλίγκας ο Παναιτωλικός κέρδισε µε 2-1 τον Απόλλωνα Σµύρνης στο
Αγρίνιο.

Καιρός
Τοπικές βροχές και πιθανώς µεµονωµένες καταιγίδες αναµένονται αύριο στην Αττική. Η θερµοκρασία θα
κυµανθεί από 5 έως 14 βαθµούς Κελσίου. 11 βαθµοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι.
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Τσίπρας: Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για
επενδύσεις χώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας,
σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσεις µε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερεις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ’ αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ’ όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν.
«Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως το
‘Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης’, που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικών σχεδίων».
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη
συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη
συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας
ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
www.ert.gr
Πηγή του άρθρου είναι: http://www.ert.gr
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Μήνυµα Τσίπρα σε επενδυτές: Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα
εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα
«Η Ελλάδα µετατρέπεται σε µία εξαγωγική και ελκυστική για επενδύσεις χώρα η οποία εστιάζεται στην
καινοτοµία και στην υψηλής προστιθέµενης αξίας παραγωγή», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας, σε γραπτό του µήνυµα που αναγνώστηκε στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link. Οι εργασίες του φόρουµ λαµβάνουν χώρα στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.
«Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε µία νέα εταιρεία σε λιγότερο από µία ώρα και ο νέος νόµος πλαίσιο
διευκολύνει στρατηγικές επενδύσειςµε ταχείς διαδικασίες (fast track)», πρόσθεσε.
Ο πρωθυπουργός σηµείωσε ότι εδώ και τέσσερις µήνες η Ελλάδα άφησε πίσω το τελευταίο πρόγραµµα
στήριξης και µ' αυτό µία παρατεταµένη περίοδο κρίσης, αβεβαιότητας και χαµηλών προσδοκιών. «Η
Ελλάδα ανέκτησε την αυτονοµία της και πάνω απ' όλα την εµπιστοσύνη για ένα µέλλον ευηµερίας,
δηµιουργικότητας και ανάπτυξης».
Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε σε στατιστικά στοιχεία που δείχνουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής
οικονοµίας, την πρόοδο στα δηµοσιονοµικά και τα πρωτογενή πλεονάσµατα και τις µεταρρυθµίσεις που
προχωρούν. «Η µεταρρυθµιστική προσπάθεια διευκολύνεται από δράσεις που ευνοούν την ανάπτυξη, όπως
το 'Στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης', που θέτει και προωθεί κατά ουσιαστικό τρόπο τους αναπτυξιακούς
στόχους, καθώς και ο νέος αναπτυξιακός στόχος, που παρέχει πόρους και τα σωστά κίνητρα σε
επιχειρήσεις και καινοτόµους» είπε ο κ. Τσίπρας και περιέγραψε τα χρηµατοπιστωτικά εργαλεία που είναι
διαθέσιµα µέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, τις συνεργασίες µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΙΒ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) και την καλύτερη χρήση των
διαθέσιµων ευρωπαϊκών πόρων και επενδυτικώνσχεδίων».
Ο πρωθυπουργός, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, σηµείωσε επίσης τη γεωστρατηγική
θέση της Ελλάδας ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συµφωνία µε την ΠΓΔΜ η οποία «έδειξε στον κόσµο
ότι η Ελλάδα είναι µια δύναµη που προωθεί τη συναίνεση και τη σταθερότητα, και που πάντα αναζητά
νέους τρόπους συνεργασίας και αµοιβαίας ανάπτυξης».
Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός είπε ότι η Ελλάδα αποτελεί εκ νέου έναν υποσχόµενο και -πάνω από όλαασφαλή επενδυτικό προορισµό, και παρότρυνε τους συνέδρους να εµπιστευθούν τις δυνατότητές της.
Template designed by www.oikonomia.gr
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Μήνυµα Κοστέλο για κατώτατο µισθό και νόµο Κατσέλη – “Καρφιά” για την
ελληνική κυβέρνηση
Μήνυµα στην Ελλάδα να συνεχίσει τις µεταρρυθµίσεις, έστειλε ο επικεφαλής της αποστολής της Κοµισιόν
για την Ελλάδα, Ντέκλαν Κοστέλο, από το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη. Την ίδια
στιγµή, δεν έλειψαν τα… καρφιά του πρώην αντιπροσώπου του ΔΝΤ στην χώρα µας, Μποµπ Τρα, κατά της
ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Κοστέλο απηύθυνε συστάσεις για την επιτάχυνση των αποκρατικοποιήσεων, αλλά και για πολύ
προσεκτικά βήµατα αναφορικά µε τις αποφάσεις που θα λάβει η Ελλάδα σε σχέση µε τον κατώτατο µισθό
και µε τις παρεµβάσεις στα “κόκκινα δάνεια” και την προστασία της πρώτης κατοικίας µέσω του “διαδόχου”
του νόµου Κατσέλη.
«Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει και να ολοκληρώσει τις βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που
αναλήφθηκαν στη διάρκεια του προγράµµατος, ιδίως µεταρρυθµίσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος
για επιχειρηµατικές δραστηριότητες και επενδύσεις, όπως και ο εκσυγχρονισµός της δηµόσιας διοίκησης
και του δικαστικού συστήµατος», είπε στην παρέµβασή του. Για τον Προϋπολογισµό του 2019, είπε ότι θα
επιτύχει πλεονάσµατα σε ευθυγράµµιση µε τους συµφωνηµένους δηµοσιονοµικούς στόχους, ενώ σηµείωσε
πως υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι δεσµεύσεις για µεταρρυθµίσεις που αποµένουν, θα είναι
διαθέσιµη µία επιπλέον δόση ελάφρυνσης χρέους 700 εκατοµµυρίων ευρώ για το πρώτο τρίµηνο του 2019.
Από την πλευρά του, ο πρώην αντιπρόσωπος του ΔΝΤ στην Ελλάδα Μποµπ Τρα, κατέγραψε ως το
µεγαλύτερο λάθος του Ταµείου, την «φτωχή» επικοινωνία του µε τον ελληνικό λαό. «Τα προγράµµατα
προσαρµογής είναι σκληρά. Χρειαζόταν να έχουµε περισσότερες συζητήσεις και να εξηγήσουµε τι
συνέβαινε µε την οικονοµία» παρατήρησε.
Ο πρώην αξιωµατούχος του ΔΝΤ εξέφρασε ανησυχία γιατί στην Ελλάδα το πολιτικό σύστηµα, αριστερά
και δεξιά, υπόσχεται φορολογικές περικοπές και αυξήσεις δαπανών µε πόρους που η Ελλάδα δεν διαθέτει.
«Ως αποτέλεσµα η Ελλάδα µάλλον αντιδρά σε γεγονότα, αντί να χαράσσει το µέλλον της».
Χουλιαράκης: Από το 2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα
Τα δηµόσια οικονοµικά είναι ο τοµέας όπου η Ελλάδα πραγµατικά αρίστευσε, είπε ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης, σε παρέµβασή του µέσω τηλεδιάσκεψης, στο επενδυτικό
φόρουµ.
«Για πολλά χρόνια, διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να παράγουν πρωτογενή πλεονάσµατα. Αλλά από το
2016 η Ελλάδα γύρισε σελίδα», είπε. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τις προκλήσεις που έχει να
αντιµετωπίσει, αλλά δεν σκοπεύει να επιβραδύνει τις µεταρρυθµίσεις.
Ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής δηµοσίων εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, είπε ότι η αρχή εργάζεται σε
πολλαπλά πρότζεκτ µεταρρυθµίσεων, για να διαµορφώσει ένα περισσότερο αποτελεσµατικό και
λειτουργικό σύστηµα φορολογικής διοίκησης.
Ο διευθύνων σύµβουλος του ΟΔΔΗΧ, Δηµήτρης Τσάκωνας, είπε ότι οι νέες προκλήσεις που αναδύονται
µετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράµµατος, σχετίζονται κυρίως µε την κάλυψη των
ακαθάριστων ετήσιων χρηµατοπιστωτικών αναγκών της Ελληνικής Δηµοκρατίας και τη διαχείριση του
ελληνικού χρέους.
Οι εργασίες του 20ου επενδυτικού φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, λαµβάνουν χώρα στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης, µε συµµετοχή κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Περιεχόμενα
1. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΠΡΟΣ ΑΓΡΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
2. ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 10/12/2018 σελ.13
ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 10/12/2018 σελ.25

3. ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ 10/12/2018 σελ.43

4. ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ 10/12/2018 σελ.43

5. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΑΖΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
6. ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ INVEST IN GREECE ΣΤΗ Ν...

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 10/12/2018 σελ.9

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 10/12/2018 σελ.1,28,29

7. ΤΡΩΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ 10/12/2018 σελ.1,24,25

8. ΤΙ ΔΕΝ ΕΙΔΕ O ΝΤΕΚΛΑΝ ΚΟΣΤΕΛΟ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 10/12/2018 σελ.1,3

9. INVEST IN GREECE

INTERNATIONAL NEW YORK TIMES_KATHIMERINI 07/12/2018 σελ.3
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Τσακαλώτος
στις ΗΠΑ
προς αγραν

επενδυτών

Το οικονομικό επιτελείο συμμετέχει
σε διήμερο συνέδριο με αρωμα Ν Υόρκης

με θέμα τη μεταμνημονιακή Ελλάδα

για την ώρα

σχετικά

Ρεπορτάζ

ρώ μοιάζουν

Γιώργος Χατζηδημητριου

ασφαλές καταφύγιο που
τις χρηματοδοτικές απαιτήσεις
της επόμενης διετίας
Συνοπτικά οι υποχρεώσεις
για την κάλυψη ομολόγων το
2019 ανέρχονται σε 8,778 δισ
ευρώ και σε δάνεια 1,983 δισ ευρώ
προς το ΔΝΤ 324.000.000 ευρώ
προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων και 472.200.000 ευρώ
προς την ΕΚΤ

ghatzidimitriou@dimokratianews.gr

επενδυτικά
αναζητεί η
σε μια επισφαλή
πάντως
που
παγκοσμίως από
οικονομικές αβεβαιότητες και
στο εσωτερικό μέτωπο από τις
δομικές αντιφάσεις του εκλογικού
κύκλου
Σε αυτή την κατεύθυνση το
οικονομικό επιτελείο συμμετέχει
σήμερα και αύριο στο επενδυτικό
συνέδριο για τη μεταμνη
μονιακή Ελλάδα που διοργανώνει
η Capital Link σε συνεργασία
με το New York Stock Exchange
και την αρωγή διεθνών τραπεζών
στη Νέα Υόρκη όπου κατά τα ει
ωθότα συμμετέχει η αφρόκρεμα
της Wall Street
Οι χαμηλές χρηματοδοτικές
ανάγκες για το 2019 ύψους μόλις
11,74 δισ ευρώ σύμφωνα με
τον Προϋπολογισμό και το μαξιλάρι
ασφαλείας των 30 δισ ευ¬

κεφάλαια

κυβέρνηση

Διεθνή

συγκυρία

διαμορφώνεται

καλύπτει

Τα δάνεια του ΔΝΤ
Από την άλλη ο Οργανισμός

Διαχείρισης

Δημοσίου Χρέους
ως επείγουσα προτεραιότητα
την απαλλαγή από τον βραχνά
των ακριβών δανείων του
ΔΝΤ ύψους 5 δισ ευρώ από τα
συνολικά 9,8 δισ σε πρώτη φάση
για τα οποία καταβάλλεται
επιτόκιο 4,9°/ο
Αν συνεχιστεί ο αποκλεισμός
από τις αγορές η Ελλάδα θα
να βάλει χέρι στο διαθέσιμο
ποσό με αποτέλεσμα σύμφωνα
με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής αυτό να μειωθεί
περίπου στο μισό στο τέλος
ιεραρχεί

υποχρεωθεί

Οι Ευκλείδης Τσαχαλώτος και Γιάννης Χονλιαράκης

του 2019 θα πρόκειται ασφαλώς
όπως υπερθεματίζουν
της χρηματαγοράς για
άκρως δυσμενή εξέλιξη αφού η
χώρα θα εκπέμψει στις παρατηρητικές
αγορές μήνυμα ηχηρής
αδυναμίας να χρηματοδοτήσει
φθηνά τα χρέη της
Στην αποστολή εκτός του
υπουργού Οικονομικών Ε Τσακα
λώτου του αν υπουργού Γ Χου
λιαράκη και της υπουργού Τουρισμού
Ελενας Κουντουρά μετέ¬
παράγοντες

χουν οι επικεφαλής των ΑΑΔΕ
Γ Πιτσιλής και ΟΔΔΗΧ Δ Τσά
κωνας ο αναπληρωτής διευθύνων
σύμβουλος της Alpha Bank
Α Θεοδωρίδης ο πρόεδρος της
Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Ν
Καραμούζης ο διευθύνων σύμβουλος
της Εθνικής Τράπεζας
Παύλος Μυλωνάς ο διευθύνων
σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
κ Μεγάλου και επιχειρηματίες
όπως οι Τ Κανελλόπουλος Τι
τάν και Ε Μυτιληναίος
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Στο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link την
κυβέρνηση εκπροσωπούν ο Ευκλείδης Τσακα
λώτος ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικό
Γιώργος Χουλιαράκης η υπουργός Τουριστικ
Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά ο γενικός γραμ
ματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
του υπουργείου Τουρισμού Γιώργος Τζιάλλας
U I IV Π
ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
υπουργείου Εξωτερικών και μέλος του Δ.Σ του Enterprise Greece Γιάννης Μπράχο
και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής
μήνυμα όπως και πέρυσι θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου θα είναι η βράβευση του επιχειρηματία
Μυτιληναίου με το βραβείο 2018 Capital Link Hellenic Leadership Award
Η τελετή βράβευσης θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου
στο New York Yacht Club Βασικός ομιλητής θα είναι ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών αρμόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις Μάθιου Πάλμερ Το
συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών επιχειρηματίες επεν
δυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα την Ευρώπη και την Αμερική

ΠηΐΙΠΓΙ/ΓΙΙ
Dl ADLl Lll
ΠΙ Ulf ΤΙ 1111 ΙΛΙΙ
Γ
L ΥI IΜΥΤΙΑΗΝΑΙΠΥ
I I I ΙΙΙΙΙΙΙΠίυ I
ΓΤΙΙ II CA Vf Ρ VU
LI

Util

I

Μαγνητοσκοπημένο

Ευάγγελου
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eg
επενδυτών
Την προηγούμενη φορά που είχε βγει να ψάξει επενδυτές
η κυβέρνηση πόνταρε ακόμα σε έξοδο στις
αγορές έως το τέλος του 2018 Το σενάριο δεν βγήκε
Η έξοδος έμεινε στα χαρτιά Κατά τη νεότερη απόπειρα
του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου να
ενημερώσει επενδυτές και να τους κάνει να στρέψουν
τους προβολείς τους προς την Ελλάδα τα σενάρια
φέρουν τις νέες προσπάθειες έκδοσης ομολόγων το
πρώτο τρίμηνο του έτους Μέχρι τότε καλές γιορτές
μου έλεγε πηγή μου μην περιμένετε τίποτα Σήμερα το
μεσημέρι USA time ο Ευκλείδης θα απευθύνει κεντρική
ομιλία στο ετήσιο συνέδριο Invest in Greece το οποίο
διοργανώνει η Capital Link στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης και αμέσως μετά σύμφωνα με ανακοίνωση
του υπουργείου θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου
στον χώρο του συνεδρίου Προσπαθώ να θυμηθώ πότε
ήταν η τελευταία συνέντευξη Τύπου του υπουργού
στην Αθήνα αλλά μάταια Εχει περάσει πολύς καιρός
ΥΓ Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα
Υόρκη σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση ο υπουργός
Οικονομικών έχει προγραμματίσει σειρά σημαντικών
επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών

4. ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
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και βραβείων
Στο ίδιο συνέδριο πάντως θα υπάρξουν και βραβεύσεις
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos
SA Ευάγγελος Μυτιληναίος θα λάβει το βραβείο 2018
Capital Link Hellenic Leadership Award για την εξαιρετικά
συμβολά του στην οικονομία της Ελλάδας κατά τη
διάρκεια επίσημου δείπνου του φόρουμ στο New York
Yacht Club Τον Ευάγγελο Μυτιληναίο θα προλογίσει
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας

Metropoulos Company Ντιν Μητρόπουλος ενώ
βασικός ομιλητής του δείπνου θα είναι ο αμερικανός
βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για ευρω
ασιατικές υποθέσεις Μάθιου Πάλμερ

5. ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΑΚΙ ΤΑΖΟΥΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
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Εγκλωβισμένοι στο
μαξιλαράκι τάζουν napoxés
κλείνει το μάτι και για νέες
παροχές όπως την ακύρωβη
της μείωσης του αφορολογήτου
το οικονομικό επιτελείο χωρίς

Ενώ

σαφές σχέδιο για τις τράπεζες και
χωρίς διάθεση για άμεση έξοδο στις
αγορές θα βρεθεί ξανά σήμερα στο
συνέδριο της Capital Link στη Νέα
Υόρκη με θέμα τις επενδύσεις στην
Ελλάδα
Ο ίδιος ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξη
του μεταθέτει την επόμενη απόπειρα
δανεισμού από τις αγορές για
το αόριστο μέλλον Σε σχετική ερώτηση
ο υπουργός θυμίζει τη μεγάλη
μεταβλητότητα στα επιτόκια και
και πάλι το μαξιλάρι των 24
δισ ευρώ που εξασφάλισε η Ελλάδα
μετά το τελος του τρίτου Μνημονίου
Επί της ουσίας δηλαδή του χρόνου
επανόδου στις αγορές παραπέμπει
στο πρόγραμμα δανεισμού που θα
ανακοινώσει ο ΟΔΔΗΧ μέχρι το τέλος
του χρόνου
Πάντως πριν από λίγες μέρες σε
ομιλία του στη Θεσσαλονίκη ο κ
Τσακαλώτος είχε δώσει ενδεικτικά
ως χρόνο για δανεισμό από τις αγορές
τους επόμενους τρεις τέσσερις
μήνες δηλαδή στις αρχές της ερχόμενης
άνοιξης
επικαλείται

Μεγάλη ομάδα

Με αυτά τα δεδομένα η παρουσία
του οικονομικού επιτελείου στη Νέα
Υόρκη θα είναι θεσμική πολυπληθής
αλλά χωρίς ουσία Το παρών θα
δώσει και ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος ο αναπληρωτής
του Γιώργος Χουλιαράκης ο
διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσι
λής αλλά και ο γενικός διευθυντής
του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας
Συνεπώς οι επαφές που θα έχει
ο υπουργός Οικονομικών με εκπροσώπους
επενδυτικών οίκων δεν θα
διαφέρει και πολύ από τις προηγούμενες
που έχει κάνει και στο Λονδίνο
και πιο πρόσφατα σε Σιγκαπούρη
και Χονγκ Κονγκ
Ισως αυτή φορά οι θεσμικοί επενδυτές
θα είναι πιο πιεστικοί στο να
μάθουν ποιο είναι το σχέδιο της
για τις τράπεζες Τούτο διότι
υπάρχει ένα που έχει διαρρεύσει
το οικονομικό επιτελείο για μαζική
μεταφορά κόκκινων δανείων σε όχημα
ειδικού σκοπού με άμεσες εγγυήσεις
του Δημοσίου για τις ζημιές στο
κεφάλαιο των χρηματοπιστωτικών
ιδρυμάτων ένα δεύτερο που έχει
εκπονήσει η ΤτΕ όπου η εγγύηση
του Δημοσίου έγκειται στον αναβαλλόμενο
φόρο για τις τράπεζες και
κυβέρνησης

Η μείωση του αφορολογήτου σύμφωνα με τον Τσακαλωτο ήταν αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ
Στη φωτό με τον Πολ Τόμσεν του ΔΝΤ

ση του αφορολογήτου όπως και η
περικοπή των συντάξεων ήταν απο
τελεσμα ενός συμβιβασμού μεταξύ

ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

ένα τρίτο που αφορά τη δημιουργία
μιας Bad Bank Αν και το πρόβλημα
των τραπεζών σε ό,τι αφορά στην
άντληση κεφαλαίων δεν είναι άμεσο

οι αγορές έχουν δείξει ότι δεν
αισθάνονται άνετα χωρίς κάποιο
σχέδιο για την κάλυψη
ενός τέτοιου ενδεχομένου

Ε.Ε και ΔΝΤ αφήνοντας σαφώς να
εννοηθεί ότι τώρα που η Ελλάδα έχει
βγει από το πρόγραμμα είναι ένα μέτρο
που μπορούμε να διαπραγματευτούμε
την κατάργησή του

συγκεκριμένο

Διαφωνία
Πάντως ο υπουργός Οικονομικών αν
και δεν το δηλώνει ευθέως τάσσεται
υπέρ και της ακύρωσης της μείωσης
του αφορολογήτου το 2020 παρά
το γεγονός ότι ο αναπληρωτής του
Γιώργος Χουλιαράκης έχει χαρακτηρίσει
το υψηλό αφορολόγητο που
ισχύει σήμερα σε μισθωτούς συνταξιούχους
και κατ επάγγελμα αγρότες
ως στρέβλωση

Μιλώντας έμμεσα συνιστά
και απευθυνόμενος στην
ουσία στην αντιπολίτευση θυμίζει
το προηγούμενο της προσωπικής
διαφοράς στις παλιές συντάξεις που
τελικά δεν θα περικοπεί το 201 9
Παρά τις αντίθετες φωνές και
εντός Ελλάδας θεωρεί ότι η μείω¬
ψυχραιμία

Ρύθμιση χρεών
Αφήνει ανοιχτό μια νέα γενναία ρύθμιση
για τα χρέη προς την εφορία
και χωρίς την απόλυτη έγκριση των
θεσμών Συγκεκριμένα απαντώντας
σε σχετική ερώτηση τονίζει Παραμένουμε
προσηλωμένοι στους δύο
στόχους που έχουμε εδώ και καιρό
Από τη μια να διευκολύνουμε
τον κόσμο που έχει χτυπηθεί από
τη μεγάλη κρίση και δεν διαθέτει

Ο υπ Οικονομικών
πάει Νέα Υόρκη να

ψαρέψει επενδύσει

xcüpis σχέδια για its

τράπεζα και για έξοδο
oris ayopés

Ε Ε

και ΔΝΤ

ρευστότητα και από την άλλη να
εμποδίσουμε τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές να εκμεταλλευτούν
το σύστημα Οσο για τους θεσμούς
κάποιοι θέλουν να ξεχνούν ότι
έχουμε βγει από το πρόγραμμα και
ότι οι συζητήσεις μαζί τους είναι σε
τελείως διαφορετική βάση
Ωστόσο μιλώντας για το ασφαλιστικό
υπερασπίζεται τις επιλογές
και τη στόχευση του νόμου Κατρού

γκαλου θυμίζοντας ότι μετά τον
επανυπολογισμό θα υπάρξουν και
περίπου 620.000 συντάξεις που θα
αυξηθούν το 201 9 αφού βρέθηκαν
χαμηλότερες από ό,τι έπρεπε
Τελος στελνει την ευθύνη για τα
υπερπλεονάσματα στις συντηρητικές
εκτιμήσεις της Ε.Ε και κυρίως του
ΔΝΤ για την απόδοση των μέτρων
που υλοποίησε η κυβέρνηση από το
201 5 Μάλιστα αν και παραδέχεται
ότι ψαλιδίζουν την ανάπτυξη τελικά
υπερασπίζεται την επιλογή αυτή
καθώς όπως λέει η υποαπόδοση
στους ρυθμούς ανάπτυξης συνδυάστηκε
με υψηλότερη απασχόληση
από το προβλεπόμενο και άρα υψηλότερες
ασφαλιστικές εισφορές
θετικά το δημοσιονομικό
αποτελεσμα
επηρεάζοντας
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Το συνέδριο invest in
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Βολιδοσκόπηση επενδυτών επιχειρεί
0 υπουργό

Οικονομικών Cmâtions
TaaKadùws επιχειρείμε κάθε τρόπο
να αΟΟαξει αι ν εικόνα στα ayopés των
ομοήόγων για να προχωρήσει σύντομα
σε via ομοπογηκύ εκόόσεα

Οι τράπεζες χα κρατικά και
εταιρικά ομόλογα η ενέργεια
οι υποδομές ο τουρισμός
η αγορά των ακινήτων κ.ά
είναι οι τομείς πάνω στους
οποίους πρόκειται να στρέψει τους
προβολείς το οικονομικό επιτελείο
στο 20ό συνέδριο Invest in
Greece στη Ν Υόρκη
► Του

ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ις προθέσεις χης παγκόσμιας επιχειρηματικής

ελίτ για επενδύσεις στην

Ελλάδα

που μετρά ήδη 110 ημέρες από
τότε που έκοψε τις βαριές αλυσίδες
των μνημονίων θα έχει την ευκαιρία να
βολιδοσκοπήσει η κυβέρνηση στο 20ό
συνέδριο Invest in Greece της Capital
Link που πραγματοποιείται σήμερα

και αύριο στη Νέα Υόρκη Στην Μέκκα
της παγκόσμιας οικονομίας και του
καπιταλισμού παρουσία ανωτέρων
κυβερνητικών στελεχών εκπροσώπων
των δανειστών επιχειρηματιών
από την Ελλάδα την Ευρώπη
και την Αμερική η ελληνική πλευρά θα
προτάξει τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες
που παρουσιάζει η χώρα μας
Οι τομείς πάνω στους οποίους πρόκειται
να στρέφει τους προβολείς πρώτα ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με μήνυμα
μέσω διαδικτύου και εν συνεχεία ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα
τραπεζιτών

καλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός
Γιώργος Χουλιαράκης μεταξύ άλλων θα
είναι οι τράπεζες τα κρατικά και εταιρικά
ομόλογα η ενέργεια οι υποδομές ο
τουρισμός η αγορά των ακινήτων κ.λπ
Ομιλητές στο ίδιο συνέδριο θα είναι
επίσης η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος
Πιτσιλής ο οποίος πέρυσι στο ίδιο
περιέγραψε το νέο μοντέλο φορο¬
συνέδριο

λογικής συμμόρφωσης σε συνδυασμό με
το πλαίσιο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου
και ο επικεφαλής του Οργανισμού
Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ
Δημήτρης Τσάκωνας Από την πλευρά
των δανειστών στο βήμα του συνεδρίου
θα ανεβούν ο επικεφαλής της αποστολής
της Κομισιόν στην Ελλάδα Ντέκλαν Κο
στέλο και ο Μπομπ Τράα ο πρώην επικεφαλής
της αντιπροσωπείας του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου στην Αθήνα και

ανεξάρτητος οικονομολόγος σήμερα
Το χρονικό σημείο που γίνεται το

συνέδριο είναι κομβικό για την Ελλάδα
Οχι μόνο γιατί η προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων είναι καταλυτικής σημασίας
για την ανάκαμψη της οικονομίας που
το 2019 στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5 από
2 φέτος αλλά και εξαιτίας του μεγάλου
στοιχήματος που έχει μπροστά της
και συνδέεται με την ανάκτηση της
εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών Η
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η κυβέρνηση
έξοδος σε αυτές δεν κατέστη δυνατή το
τελευταίο τρίμηνο αφού οι επιβαρυντικές

εξελίξεις στην Ιταλία προκάλεσαν
μεγάλες διακυμάνσεις στις αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων ανεβάζοντας
σημαντικά το κόστους του δανεισμού
Στο οικονομικό επιτελείο θέλουν να
τις δημοσιονομικές
εκμεταλλευτούν

επιδόσεις

του προϋπολογισμού κυρίως στο
μέτωπο των υπερ-πλεονασμάτων για να
αλλάξει η εικόνα στις αγορές των ομολόγων
ώστε μέσα στο πρώτο τρίμηνο του
2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις
διεθνείς κεφαλαιαγορές
Μπορεί οι χρηματοδοτικές ανάγκες
για το 2019 να είναι μικρές μόλις 11,74
δισ ευρώ σύμφωνα με τον προϋπολογισμό
από την άλλη όμως δεν είναι και
λύση το μαξιλάρι των 30 δισ ευρώ μαζί
με τα λεφτά του πλεονάσματος ή 26,6
δισ χωρίς αυτά που την

προστατεύει και γι αυτό
δεν πιέζεται Είναι ένα
καταφύγιο σύμφωνα
με παράγοντες της
χρηματιστηριακής αγοράς
οι οποίοι τονίζουν ότι Θα
ήταν καλό η Ελληνική
να μην προσφύγει
ακόμη σε αυτό για την
κάλυψη των αναγκών της
επόμενης χρονιάς αλλά με
ψυχραιμία να ψάξει να βρει
την κατάλληλη ευκαιρία
Οι υποχρεώσεις για την
κάλυψη ομολόγων το 2019
ανέρχονται σε 8,778 δισ
ευρώ και σε δάνεια 1,983
δισ προς το ΔΝΤ 324 εκατ
προς την Ευρωπαϊκή Τρά

πεζα Επενδύσεων και 472,2 εκατ ευρώ
προς την ΕΚΤ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκτιμά ότι χωρίς έξοδο στις αγορές θα

ξοδευτούν έως 11,1 δισ ευρώ από το
μαξιλάρι διαθεσίμων με αποτέλεσμα
αυτό να συρρικνωθεί στα 15,5 δισ ευρώ
στο τέλος του 2019 Εάν το Δημόσιο
να αντλήσει ένα ποσόν κοντά
καταφέρει

στα 4-5 δια ευρώ από νέες ομολογιακές
εκδόσεις τότε οι απώλειες στο μαξιλάρι
θα είναι πολύ μικρότερες Το Θέμα πάντως
είναι να μην καταλάβουν οι αγορές
ότι η χώρα δεν μπορεί να δανειστεί και
για τον λόγο αυτό αναγκάζεται να παίρνει
συνέχεια λεφτά από το μαξιλάρι Μία
τέτοια εξέλιξη θα ήταν ό,τι χειρότερο για
την πορεία της χώρας
Την ίδια στιγμή στον Οργανισμό
Δημοσίου Χρέους ΟΔΔΗΧ
Θέτουν ως άμεση προτεραιότητα την

προσωρινό

Δημοκρατία

Στον Οργανισμό
Διαχείρισης
Δημοσίου
Χρέους ΟΔΔΗΧ
Θέτουν ως άμεση

προτεραιότητα την
εηαναγορά των
ακριβών δανείων
του ΔΝΤ ύφους
περίπου 5 δισ ευρώ
επί συνόλου 9,8
δισ ευρώ που είναι
οι υποχρεώσεις της
χώρας προς τον
διεθνή οργανισμό

Διαχείρισης

επαναγορά των ακριβών
δανείων του ΔΝΤ Πρόκειται
για ένα ποσόν που φτάνει τα
5 δισ ευρώ επί συνόλου 9,8
δισ ευρώ που είναι οι
της χώρας προς
υποχρεώσεις

τον διεθνή οργανισμό Για
τα δάνεια των 5 δισ η χώρα
πληρώνει επιτόκιο 4,9
στο ΔΝΤ Και αυτό γιατί το
Ταμείο υιοθετεί κλιμακωτό
επιτόκιο το οποίο αυξάνεται
ανάλογα με την έκθεση που
έχει η χώρα στα δάνειά του
Η ελληνική πλευρά θέλει να
απαλλαγεί από το μεγάλο
αυτό βάρος της εξυπηρέτησης
του δημοσίου χρέους και
ταυτόχρονα να μειώσει τον
συναλλαγματικό κίνδυνο
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10 Δεκεμβρίου
2018

Φιλελεύθερος Ρ

Οικονομία
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ

Ν. ΚΏΝΣΤΑ

νίκανη ακόμη και να

σχεδιάσει την έξοδο της
χώρας στις αγορές
η κυβέρνηση,
παρά τα διαδοχικά πολυτελή
ταξίδια του υπουργού
Οικονομικών στις
μητροπόλεις του καπιταλισμού, όπου διαφημίζει
τα επιτεύγματα της «μετα-μνημονιακής
εποχής». Από το Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης, στο πλαίσιο διεθνούς επενδυτικού
συνεδρίου, θα πληροφορηθούν σήμερα οι
Ελληνες το «ολοκληρωμένο σχέδιο» για ης
χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας για το
20 1 9 μαζί με το πλαίσιο προγραμματισμού
για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα
θα επιχειρηθεί έκδοση ομολόγων. Το μέχρι
σήμερα πρόγραμμα του Οργανισμού Διαχείρισης

Α

εμφανίζεται

Δημοσίου Χρέους έχει εκτροχιαστεί

εντελώς, αφού για φέτος δεν υπάρχει δυνατότητα
έκδοσης έστω και ενός μικρής αξίας
και χρονικής διάρκειας ομολόγου.
Επιπλέον, η πολιτική καμένης γης που
ακολουθεί συστηματικά το Μέγαρο Μαξίμου,
με συνεχείς προεκλογικές υποσχέσεις, επιδόματα,
παροχές και προσλήψεις, υπονομεύει
την πιστοληπτική αξιοπιστία όχι μόνο του
ελληνικού Δημοσίου αλλά και των μεγάλων
επιχειρήσεων της χώρας. Η Ελλάδα υποφέρει
από μεταρρυθμιστική κόπωση, η προεκλογική
περίοδος επιδεινώνει ης συνθήκες για αλλαγές,
ενώ η κυβέρνηση αναιρεί ακόμη και τις
υπογεγραμμένες δεσμεύσεις της προκειμένου
να ικανοποιήσει το εκλογικό της ακροατήριο.
Αν οι αγορές δεν χρηματοδοτήσουν
τη χώρα, η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να προσφύγει

στο πολυδιαφημισμένο «μαξιλάρι

ασφαλείας» για να καλύψει άμεσες δανειακές
ανάγκες, όπως π.χ. αυτή που δημιουργείται

Πληρώνουμε ακριβά
τους αυτοσχεδιασμούς
του Τσακαλώτου
τον Απρίλιο με τη μεγάλη δόση των 4 δισ.
ευρώ. Για το 20 1 9, οι λήξεις ομολόγων που
πρέπει να ανανεωθούν ξεπερνούν τα 1 9,2 δια
ευρώ. Από αυτά, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν
έντοκα γραμμάτια που συνήθως αγοράζονται
και αναχρηματοδοτούνται από τις τράπεζες.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τη χώρα

αποτελούν τα δάνεια του ΔΝΤ. Η Ελλάδα
έχει στόχο να επαναγοράσει ακριβό
χρέος κυμαινόμενου επιτοκίου
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, που
ξεπερνά τα 1 1 δισ. ευρώ.
Τα δάνεια του ΔΝΤ έχουν σταθμισμένο
βραχυπρόθεσμο

μέσο όρο λήξης περίπου 3,5 ετών. Το 50% του
ποσού αυτού επιβαρύνεται με επιτόκιο 4,9%,

καθώς το Ταμείο υιοθετεί κλιμακωτό επιτόκιο,

το οποίο αυξάνεται ανάλογα με την έκθεση
που έχει η χώρα στα δάνειά του αναλογικά
με τη «συμμετοχή» της στο ΔΝΤ.
Αυτό δεν είναι μόνο ακριβό, αλλά
περιλαμβάνει και σημαντικό συναλλαγματικό
κίνδυνο, με αντίστοιχες επιπτώσεις στην
ισοτιμία ευρώ - δολαρίου. Ο συναλλαγματικός
κίνδυνος αυξάνει και είναι δύσκολο να
αντισταθμιστεί.
Με απλά λόγια, όσο η Ελλάδα δεν
βγαίνει στις αγορές, τα τοκοχρεολύσια τα

πληρώνουν οι Ελληνες φορολογούμενοι
και η κυβέρνηση θα είναι υποχρεωμένη να
ανακαλύπτει νέους τρόπους φορολόγησης.

Για όλους αυτούς τους λόγους στόχος
του υπουργείου Οικονομικών είναι να
δανειστεί μέσα στο 20 1 9 τουλάχιστον 7 δισ.
ευρώ. Με τα χρήματα αυτά θα πληρώσει τα
τοκοχρεολύσια από τα δάνεια του ΔΝΤ ύψους
2,6 δια ευρώ που αφορούν το 20 1 9 και μέρος
από το σύνολο των ανεξόφλητων δανείων του

Ταμείου προς την Ελλάδα.

Το πρόβλημα ωστόσο που όλοι οι αναλυτές

διαπιστώνουν αφορά την αξιοπιστία
της οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται
στη χώρα, η οποία ουδόλως εγγυάται ότι θα
εξοικονομούνται κάθε χρόνο περίπου 7 δισ.
ευρώ μόνο για να πληρωθούν οι τόκοι χωρίς
νέο δανεισμό. Τα 7 δια ευρώ αντιστοιχούν

στο 3,5% του ΑΕΠ που αποτελεί στόχο
πλεονάσματος του προϋπολογισμού
κάθε χρόνο μέχρι το 2022.
πρωτογενούς

Επιστροφή στις αγορές
Είναι χαρακτηριστικό ότι εν όψει του
συνεδρίου που διοργανώνει από
σήμερα η Capital Link σε συνεργασία με
το New York Stock Exchange και την
επενδυτικού

υποστήριξη

διεθνών τραπεζών, στη Νέα Υόρκη,
το πρακτορείο Reuters δημοσίευσε έρευνα
που περιγράφει τις σοβαρές δυσκολίες του

ελληνικού εγχειρήματος για επιστροφή
στις αγορές.
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Η Ελλάδα βγαίνει από τα μνημόνια
φτωχότερη και περισσότερο ανυπόληπτη
Οπως επισημαίνει το Reuters το ΑΕΠ
της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι μικρότερο
σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν
όταν η Ελλάδα εντάχθηκε στο ευρώ το 200 1
Οι πάγιες επενδύσεις βυθίσθηκαν κατά 65
από το 2007 έως το 201 7 και δεν δείχνουν
σημεία ανάκαμψης Η ανεργία παραμένει στο
1 8,6
και προφανώς είναι η υψηλότερη στην
ευρωζώνη Περισσότεροι από το 1 3 των νέων
βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και η χώρα
υποφέρει από brain drain ενώ το χρέος θα
υπερβεί το 1 80 του ΑΕΠ φέτος σημειώνει
η αρθρογράφος του Reuters

I

Η πολιτική καμένης
γης που ακολουθεί
συστηματικά το Μέγαρο
Μαξίμου με συνεχείς
προεκλογικές υποσχέσεις
επιδόματα παροχές και
προσλήψεις υπονομεύει την
πιστοληπτική αξιοπιστία
όχι μόνο του ελληνικού
Δημοσίου αλλά και των
μεγάλων επιχειρήσεων
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Εκκρεμότητες σε έξι άξονες πολιτικής
Τομε<ςηολπ*ής

Πρόοδος

Δημοσιονομικές διαρθρωτικές πολιτικές

Αποδοχή προϋπολογισμού 201 9
Ευθυγράμμιση του ΕΝΦΙΑ με τις εμπορικές αξίες των ακίνητων

Σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

Ειχι\/ενεργοΓΚ)ίηση του σχεδίου για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης
Επιδόματα αναπηρίας και μετακίνησης

Χρηματοοικονομικός τομέας

Ιϊείωοτι των NPLs

Καθυστερήσεις
Σχέδιο στελέχωσης της ΑΑΔΕ
Εκκαθάριση καθυστερούμενων οφειλών του Δημοσίου και διακανονισμός τους
Αναμορφώσεις σος τοπικές μονάδες υγείας
Ενεργοποίηση Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθέων Υγείας
Επέκταση του dawback
θεσμικό πλαίσιο για την οφερεγγυότητα νοικοκυριών
Πρόταση για την προστασία της πρώτης κατοκίος
Απλοποίηση αδέιοδοτήσεων

Εκπόνηση σχεδίου για την αΓΜχώρηση του ΤΧΣ από υς τράπεζες

Μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊόντων

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας

Δημόσια Διοίκηση

Αδήλωτη εργασία
Κτηματολόγιο
Λτ/νπκή(ΤΚ)εηένδυσητηςΔ.ΕΗ

Φιλικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον

Αναμόρφωση της Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου
Ιδιωτιωπαήσεις ΔΕΣΦΑ ΔΑΑ Ελληνικού
Εκσυγχρονισμός διαχείρισης ανθρώπινων πόρων στον δημόσιο τομέα
Κωδικοτκχηση νομοθεσίας α φάση e-justice

Μεταφορά ΟΑΚΑ στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας
Ιδιωτικοποιήσεις Εγνατίας και περιφερειακών λιμένων
Καθορισμός γ.γ στη δημόσια διοίκηση
Δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος ôwxapioix ανθρώπινου δυναμικού
Β φάση e-justice

Τι δεν είδε ο Ντέκλαν Κοστέλο στην Αθήνα
Τα αγκάθια για τη β έκθεση προόδου της Κομιοτόν Αιχμή του δόρατος οι τράπεζες
Της Ειρήνης Σακελλάρη

Επίσης πρόοδος υπήρξε ως προς

esakc^naf temporiki.gr

την εκπόνηση του σχεδίου για
την αποχώρηση του ΤΧΣ από τις
τροπεζες Αντιθέτως θα πρέπει
να πραγματοποιηθούν κινήσεις
ως προς τη διαμόρφωση του
πλαισίου για την

σειρά ζητημάτων που
θα πρέπει va έχουν λυθεί

Μια

ως προς τον σχεδιασμό
τους αλλά και va έχουν

συμπεριληφθεί στη δεύτερη

θεσμικού

αφερεγγυότητα

των νοικοκυριών

έκθεση

ενώ δεν υπάρχει ακόμη πρόταση
καθορισμένη από την πλευ

της Κομισιόν στις 27 Φε
βραυαρίου έθεσε ο εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ντέκλαν
Κοστέλο κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης του οτη χώρα μας

την περασμένη εβδομάδα
Αιχμή του δόρατος και πάλι
οι τράπεζες Και αυτή τη φορά ο
εκπρόσωπος της Κομισιόν εστίασε
στα δάνεια και στο Θεσμικό
πλαίσιο που ισχύει σε ό,τι αφορά
τους ιδιώτες Το θέμα αυτό
αποτελεί σημαντικό αγκάθι στις
διαπραγματεύσεις της Αθήνας
με τους δανειστές αφού όπως
αναφέρουν έγκυρες πηγές οι
επικείμενες εκλογές διαμορφώνουν
μοιραία το κλίμα
Κατά τη διήμερη επίσκεψή
του στην Αθήνα ο κ Κοστέλο
όπως άλλωστε συνηθίζει είδε
τους πρέσβεις της Ε.Ε στη χώρα
μας και τους ενημέρωσε σχετικά
με την πρόοδο της ελληνικής
οικονομίας αλλά και για τις
άμεσες εκκρεμότητες οι οποίες
θα πρέπει να έχουν επιλυθεί το
πρώτο δίμηνο του έτους
Το πόσο σημαντικό θέμα είναι
η επίλυση των ζητημάτων
αυτών καθίσταται φονερό από
το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή είναι αυτή που πατάει
το κουμπί για να απελευθερωθούν
οι προοριζόμενοι από
τους θεσμούς πόραι για τη χώρα
μας
Οι τομείς στους οποίους εστίασε
στην παραυσίασή του ο κ
Κοστέλο

είναι έξι
Δημοσιονομικές διαρθρωτικές
πολιτικές
Σύστημα κοινωνικής πρόνοιας

ρα της ελληνικής κυβέρνησης
για την προστασία της πρώτης
Οι διαπραγματεύσεις
επί του θέματος σηνεχίζονται
Στον τομέα των μεταρρυθμίσεων
στις αγορές εργασίας και
προϊόντων στα θετικά συγκαταλέγονται
η πρόοδος που έχει
ετητευχθει σε ό,η αφορά την αδήλωτη
εργασία το κτηματολόγιο
και την αγορά ενέργειας λιγνιτική
αποεπένδυση της ΔΕΗ ενώ στις
εκκρεμότητες αναφέρεται n απλσ
ποίηση των αδειοδοτήσεων και
ένα mo φιλικό επιχειρηματικό
κατοικίας

Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Ντέκλαν Κοστέλο

Χρηματοοικονομικός τομέας
Μεταρρυθμίσεις στις αγορές
εργασίας και προϊόντων
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών
και Περιουσίας ιδιωτικοποιήσεις

Δημόσια Διοίκηση
Σε ό,τι αφορά τις δημοσιονομικές
διαρθρωτικές πολιτικές η
Κομισιόν υιοθέτησε τον προ

Συνέδρκ
Invest in Greece
Σειρά σημαντικών επαφών με
εκπροσώπους επενδυτικών

εταιρειών θα πραγματοποιήσει
σήμερα και αύριο στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης

Τσακαλώτος Ο Ελληνας υπουργός
θα συμμετάσχει στο 20ό Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που

διοργανώνει n Capital Link 9-1
Δεκεμβρίου 201 8 στο

1

Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης Σήμερα κατά τη διάρκεια
του επίσημου γεύματος του
συνεδρίου ο υπουργός
Οικονομικών θα απευθύνει

κεντρική ομιλία Αμέσως μετά θα
ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου
οης 14:45-1 5:1 5 τοπική ώρα
στον χώρο του συνεδρίου

ϋπολογτσμό του 2019 σε σχέση
με τους στόχους ενώ έκανε δεκτή
την ευθυγράμμιση του ΕΝΦΙΑ
με τις εμπορικές αξίες των
ακινήτων Στον τομέα αυτό ως

εκκρεμότητες αναδεικνύονται
το σχέδιο για τη στελέχωση της
ΑΑΔΕ όπως επίσης και n εκκαθάριση
καθυστερούμενων οφειλών
του Δημοσίου και ο διακανονισμός
τους
Στον τομέα της Κοινωνικής
Προνοίας n Επιτροπή έκανε δεκτή
την επανενεργοποίηση του
σχεδίου για το κοινωνικό εισόδημα

αλληλεγγύης και αποδέχθηκε
τα όσα προβλέπονται για
επιδόματα αναπηρίας και μετακίνησης
Σης εκκρεμότητες όμως
παραμένουν οι αναμορφώσεις
σης τοπικές μονάδες υγείας
Φροντι'δα Υγείας ενώ
επίσης περιλαμβάνεται η
Πρωτοβάθμια

ενεργοποίηση

της Εθνικής Κεντρικής
Αρχής Προμηθειών Υγείας
με στόχο να γίνονται κεντρικά
οι διαγωνισμοί προμηθειών για
το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η
περαιτέρω επέκταση του claw
back των αυτόματων επιοτρα
φών της φορμακοβιομηχανίας
Σε ό,τι αφορά τον χρηματοοικονομικό
τομέα πρόοδος
στη μείωση των κόκκινων
δανείων αν και οι στόχοι
κινήθηκαν κάπως οτησθοβαρώς
επιτεύχθηκε

περιβάλλον

Όσον αφορά τον τομέα της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών
και Περιουσίας και των
ιδιωτικοποιήσεων

ο κ Κοστέλο

αναφέρθηκε

στην αναμόρφωση της
Ελληνικής Εταιρείας Ακινήτων
του Δημοσίου και στις
του ΔΕΣΦΑ του
Ελευθέριος Βενιζέλος και του
Ελληνικού Στις εκκρεμότητες
αντιθέτως σηγκαταλέγονται n
μεταφορά του ΟΑΚΑ στην
Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας n αντικατάσταση
των μελών των διοικήσεων των
ΔΕΚΟ που ανήκουν στο Υπερ
ταμείο ενώ επίσης εκκρεμότητες
αποτελούν n ιδιωτικοποίηση
της Εγνατίας και των περιφερειακών
λιμένων
Σε ό,τι άφορα m Δημόσια
η εφαρμογή των
για τον εκσυγχρονισμό
της θα συνεχισθεί
Έχει ετητευχθει πρόοδος σε ό,τι
άφορα τον εκσυγχρονισμό της

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων
στον δημόσιο τομέα Επίσης
πρόοδος έχει επιτευχθεί σε
ό,τι αφορά την κωδικοποίηση
της νομοθεσίας και την πρώτη
φάση της αναμόρφωσης της επσ
νομαζόμενης ηλεκτρονικής
e-justice που αφο
ρά τη μηχανοργάνωση των
Εκκρεμότητες υπάρχουν
σχετικά με τον καθορισμό
των γενικών γραμματέων στη δη
δικαιοσύνης

δικαστηρίων

μόσια διοίκηση και τη

δημιουργία

ενός ολοκληρωμένου

συστήματος

διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού ψηφιακό
για όλους τους δημόσιους

οργανισμό

φορείς και σύνδεση με την

αρχή ενιαίας πληρωμής
υπάρχουν και όσον
άφορα την Εθνική Πύλη για την
Κωδικοποίηση και Μεταρρύθμιση
Εκκρεμότητες

της Ελληνικής Νομοθεσίας
στη δεύτερη φάση της
Οι εκκρεμότητες που
οτη στινάντηση αυτή
θα αποτελέσουν κομμάτι της
δεύτερης έκθεσης προόδου της
Κομισιόν και τα βήματα που χρειάζεται
να γίνουν για την κάλυψη
των εκκρεμοτήτων θα πρέπει
να είναι ταχύτατα
αναδείχθηκαν

ιδιωτικοποιήσεις

Ελληνική

Διοίκηση

μεταρρυθμίσεων

Νόμος Κατσελη

Σημαντική εκκρεμότητα αποτελεί
το ιδιωτικό χρέος στο σύνολο
του Πλην όμως το μεγαλύτερο
αγκάθι είναι n ληξή της πρα
στασίας του νόμου Κατσέλη για
την πρώτη κατοικία μετά το τέλος
του έτους
Καταρχήν n κυβέρνηση δείχνει
να επιδιώκει εξάμηνη
του νόμου Πλην όμως η
εξάμηνη παραταση δίνει χρονο
πιθανόν μέχρι και την εκλογική
αναμέτρηση χωρίς τους
πλειστηριασμούς
της πρώτης κατοικίας που θα
αποτελέσουν γεγονός ακόμη και
για σηίτια ανττκειμεντκής αξίας
της τάξής των 75.000 ευρώ αν
παράταση

καταστροφικούς

αληθεύει το περιεχόμενο των
διαπραγματεύσεων με τους
που έχει δει το φ<ος της

θεσμούς

δημοσιότητας

Θα μπορούσε λοιπόν η έκθεση
να περιλαμβάνει το νέο
πλαίσιο το οποίο ωστόσο
θα ισχύσει από το δεύτερο
εξάμηνο του 20 1 9 Αυτό είναι το
θετικό σενάριο που πάντως δεν
θεσμικό

συγκεντρώνει και τις περισσότερες
πιθανότητες
Κάποια παράταση οτο νόμο
Κατσέλη ωστόσο φοίνεται πως
θα δοθεί αφού σε κάθε περίπτωση
ακόμη δεν έχει βρεθεί η

επόμενη λύση και o χρόνος
ισχύος του νόμου τελειώνει με
αποτέλεσμα να υπάρξει νομοθετικό
κενό Εν τω μεταξύ βροχή
είναι τα αιτήματα που υπάρχουν
στα δικηγορικά γραφεία για υπαγωγή
των νοικοκυριών οτο νόμο
Κατσέλη που όπως λένε φθάνουν
τα 50 την ημέρα όσο το

ημερολογιακό έτος βαίνει προς
τη λήξη του
Το θεσμικό πλαίσιο στο
του επίσης πρέπει να προ
βλέψει και τις δυνατότητες
των στεγαστικών
δανείων από τις τραπεζες αλλά
και τις δυνατότητες τιτλοποι
ήσεων και πώλησης Επίσης πρέπει
σύνολο

αναδιάρθρωσης

να προβλέψει το επόμενο
προστασίας για τα οικονομικά

καθεστώς

ανίσχυρα νοικοκυριά
Όμως το ιδιωτικό χρέος οτο
σύνολο του είναι αντικείμενο
για το επόμενο χρονικό
συζήτησης

διάστημα αφού αναμένονται
αποφάσεις και για την
του εξωδικαοτικού και
για ρυθμίσεις δόσεων σε ό,η αφο
ρά χρέη προς τα ασφαλιστικά
ταμεία αλλά και τελικώς για τη
δυνατότητα ή μη να συμπεριληφθούν
και τα χρέη του 2018
στις αποφάσεις των στινολικών
ρυθμίσεων πέραν των τυποποιημένων
ρυθμίσεων των 12
παραταση

δόσεων
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Annual Capital Link

ANNIVERSARY

Invest in Greece Forum
Monday December 10 2018
The Metropolitan Club One East 60th St New York City

mu

In Cooperation With

Global Lead Sponsors

NYSE

Clîî f

TEN

LTD

Tsakos Energy
Navigation Ltd

The 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday
December 10 2018 This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York
Stock Exchange and major global investment banks
The Forum is free of charge and you can register at http://forums.capitallink.com/greece/2018
With a 20-year track record of success the Forum traditionally attracts well over 1,000 senior executives
government and
business leaders from Greece Europe and the United States and top executives from the investment financial and business
communities

The timing for this Forum is optimal After years of recession Greece is returning to a period of economic growth and aims to position
itself as an attractive investment and business destination The Forum will provide the audience with a unique blend of informational
marketing and networking opportunities December marks the 20 year milestone of Capital Link's commitment to raising
awareness about Greece as an investment destination to a wider investor universe The conference will feature the developments
and reforms in the Greek economy and the Greek government programme for the economy and investments Also the latest trends in
the capital markets and specific sectors with topics such as Government and Corporate Bonds energy infrastructure development real
estate tourism banking non-performing loans management and global shipping
H.E Alexis Tsipras Prime Minister
Community via webcast

of the Hellenic Republic will deliver the Government's message to the international investor

Six Greek Government Officials
Hon Euclid Tsakalotos Minister of Finance Luncheon Keynote Speaker Hon George Chouliarakis Alternate Minister of Finance
• Hon Elena Kountoura Minister of Tourism Mr
George Tziallas Secretary General for Tourism Policy Development Ministry of
Tourism Mr loannis Brachos Secretary General for International Economic Affairs Ministry of Foreign Affairs Member of the Board
of Enterprise Greece Mr George Pitsilis Governor Independent Authority for Public Revenue Hellenic Republic
Five Global Investment Banks
Citi BNP Paribas Credit Suisse Goldman Sachs Nomura International

Four Greek Systemic Banks
Alpha Bank Eurobank Ergasias National Bank of Greece Piraeus Bank

Senior Representatives From Greek European International Organizations
Bank of Greece European Bank for Reconstruction and Development European Central Bank
Fund European Commission Public Debt Management Agency

Hellenic Financial Stability

Institutional Investors
Amerra Capital

Atlas Merchant Capital

BC Partners

EOS Capital Partners

Oaktree

Multinational Greek Companies Organizations
Allen Overy A S Papadimitriou Partners Law Firm Dimand S.A Elikonos Capital Partners ElvalHalcor S.A Energean Oil
Gas
Euroseas NASDAQ:ESEA
EY
Grivalia Properties
Hellenic Bank
Enterprise Greece
EuroDry NASDAQ:EDRY
Association Hellenic Petroleum SA Intralot Lamda Development Lambadarios Law Firm LAMPSA HELLENIC HOTELS SA
• Mâchas
Partners Marriott International Inc McKinsey
Milbank Tweed Hadley
Company
McCloy LLP Mirum Hellas
•
Moody's Investor Service Mytilineos Holdings NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange ONEX Technologies Group
• OPAP Potamitis Vekris Public Debt
Management Agency Public Power Corporation SA Reed Smith Seanergy Maritime Holdings
NASDAQ:SHIP
Shaner Hotel Group
Tellurian Inc
Tsakos Energy Navigation NYSE:TNP
Watson Farley
Williams
Global Shipping Companies
Danaos Corporation

Eurodry

Euroseas

Seanergy Maritime Holdings Tsakos Energy Navigation

2018 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
The 2018 Capital Link Hellenic Leadership Award will be presented to Mr Evangelos Mytilineos Chairman
CEO
MYTILINEOS recognizing his company's outstanding contribution to Greece during an official dinner at The New York Yacht Club on
Monday December 10 2018 Ambassador of Greece to the United States H E Haris Lalacos will present the award
Mr C Dean Metropoulos Chairman CEO Metropoulos Company will introduce Mr Evangelos Mytilineos Chairman CEO
MYTILINEOS
The dinner Keynote Speaker will be Mr Matthew Palmer Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S

Department of State

Registration is by Invitation Only
For more details and registration please visit http://forum capitalllnk.com/greece/2018
For more information please contact Olga Bornozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1(212)661-7566 in NY
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος θα συµµετάσχει στο 20ό Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece
που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ό Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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12 µίλια µε «σφραγίδα» Tραµπ
Oι περιοχές εφαρµογής, η εκκρεµότητα µε Kρήτη - Aιγαίο και η αποµόνωση της Tουρκίας

Πράσινο φως για Φλεβάρη σε νέα επίσκεψη Τσίπρα στο Λευκό Οίκο

Mε τη «σφραγίδα» του Nτόναλντ Tραµπ η Eλλάδα θα προχωρήσει από το Φεβρουάριο στην επέκταση της
αιγιαλίτιδας ζώνης της στα 12 µίλια. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες της "DEAL", η πρόσκληση του
πλανητάρχη προς τον πρωθυπουργό Aλέξη Tσίπρα για να επισκεφθεί εκ νέου την Oυάσιγκτον στις αρχές
της νέας χρονιάς, µε στόχο την περαιτέρω τόνωση της συνεργασίας των δυο χωρών, που διανύει ήδη
ειδυλλιακή περίοδο, είναι καθοδόν.

Kαι µε το θερµόµετρο της έντασης να παραµένει την ίδια ώρα συνεχώς στο κόκκινο στη θαλάσσια περιοχή
της Kύπρου, λόγω των νόµιµων ερευνών στην AOZ της από την ExxonMobil και τις παράνοµες τουρκικές
«αντι-έρευνες» σε άλλο οικόπεδο και τις συνεχείς προκλητικές δηλώσεις Eρντογάν η νέα επίσκεψη Tσίπρα
στο Λευκό Oίκο παίρνει άλλο χαρακτήρα, µε το µήνυµα αποδοκιµασίας των HΠA προς την Άγκυρα
ηχηρότερο παρά ποτέ.
Eπιπλέον, όπως πληροφορείται η "DEAL" από έγκυρες πηγές, η πολιτική απόφαση για την επέκταση των
χωρικών υδάτων της χώρας µας σε µια σειρά από γεωγραφικές περιοχές είναι ήδη ειληµµένη στο ανώτατο
δυνατό επίπεδο της κυβέρνησης.

Ως καταλληλότερος χρόνος δε, έχει καταρχήν επιλεγεί ο Φεβρουάριος. Όταν θα έχει ολοκληρωθεί η
πρώτη φάση των γεωτρήσεων στο οικόπεδο 10 από την αµερικανοκαταριανή κοινοπραξία και πιθανότατα
θα υπάρχει µια έστω και πρόσκαιρη αποκλιµάκωση της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Tο κυριότερο
όµως, θα έχει προηγηθεί η νέα επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο Λευκό Oίκο.

Tι θα αφορά; Eπέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στο Iόνιο (νησιά και Ήπειρο), την Πελοπόννησο,
αλλά και τον Σαρωνικό κόλπο, την Eύβοια, τον Παγασητικό, µέχρι τον Θερµαϊκό και τη Xαλκιδική. Aνοιχτό
όµως, είναι και το θέµα της ένταξης και της Kρήτης στο σχέδιο. Ήδη για όλες τις παραπάνω περιοχές, οι
χάρτες επέκτασης των χωρικών µας υδάτων στα 12 µίλια είναι πλήρως επεξεργασµένοι και έτοιµοι.

ΠPOΫΠOΘEΣEIΣ

Διότι, πάντα, όταν επιχειρείται ένα τέτοιας εµβέλειας βήµα, χρειάζεται η εκπλήρωση ορισµένων ζωτικών
προϋποθέσεων, καθώς προκαλούνται διεθνείς αντιδράσεις. Στη συγκεκριµένη περίπτωση κυρίως τουρκικές
και λιγότερο αλβανικές.

Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, το πλέον σηµαντικό στοιχείο των εξελίξεων αφορά την εξασφάλιση της
συναίνεσης της Oυάσιγκτον στην ελληνική κίνηση. Aυτή είχε εκφραστεί βέβαια και νωρίτερα. Kαι βέβαια,
οι αρµόδιοι του Στέιτ Nτιπάρτµεντ µίλησαν για «ναι», αλλά σε ό,τι αφορά επέκταση των ελληνικών
χωρικών υδάτων σε µη «ευαίσθητες» περιοχές. Mε τον όρο «ευαίσθητες» περιγράφουν τις περιοχές των
νησιών του κεντρικού (πέραν του ορίου της Eύβοιας) και φυσικά του ανατολικού Aιγαίου ώστε να
αποφευχθούν εµπλοκές µε την Tουρκία. Oυσιαστικά δηλαδή, πρόκειται για ένα «ναι», αλλά και µε ένα
«αλλά».

H επισηµοποίηση όµως, αυτού του «ναι» από τα χείλη Tραµπ αποτελεί τεράστιο «χαρτί» για την Eλλάδα. H
διαφορά είναι ότι το «πράσινο φως» της Oυάσιγκτον αποκτά τεράστια σηµασία για τα ελληνικά εθνικά
συµφέροντα, καθώς συµπεριλαµβάνει το Iόνιο, -όπως και πριν-, όπου όµως υπάρχουν πλέον ανοιχτές
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εκκρεµότητες µε την Aλβανία.

Eνώ, εφόσον τελικά συµπεριληφθεί και η Kρήτη, τούτο θα αποτελέσει καίριο πλήγµα στην αυθαίρετη
ρητορική της Άγκυρας που αµφισβητεί την οριοθέτηση της ελληνικής AOZ νοτίως της Kρήτης, εγείροντας
αστήρικτες αξιώσεις και ποντάροντας σε µια πιθανή συµµαχία µε τη Λιβύη. H Oυάσιγκτον ωστόσο, και
προσωπικά ο Tραµπ, όπως και άλλοι Eυρωπαίοι ηγέτες (Mακρόν, Kόντε κ.α.) δεν έχουν καµιά διάθεση να
επιτρέψουν εµπλοκή της Tουρκίας σε γεωπολιτικά παιγνίδια ακόµα και στην κεντρική Mεσόγειο.

H AΛBANIA

Όσον δε αφορά την εµπλοκή µε την Aλβανία, φαίνεται ότι δεν είναι της ίδιας φύσης µε τις αντιδράσεις της
Άγκυρας, αλλά δεν είναι και αµελητέα. Διότι σε αντίθεση µε ό,τι διαφαινόταν µέχρι και τις αρχές του
περασµένου καλοκαιριού, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός Έντι Pάµα αλλάζει γραµµή, δεν θέλει να
συµφωνήσει για την οριοθέτηση των ορίων των AOZ των δυο χωρών και την επέκταση της ελληνικής
αιγιαλίτιδας ζώνης και χρησιµοποιεί ως πρόσχηµα τη µη στελέχωση του συνταγµατικού δικαστηρίου της
χώρας του που είναι αρµόδιο την κύρωση τέτοιων συµφωνιών. Πιθανόν αυτό να οφείλεται σε «δάκτυλο
Eρντογάν», ίσως όµως και όχι.

H ουσία είναι ότι η Oυάσιγκτον, αλλά και οι Eυρωπαίοι παρακάµπτουν αυτές τις αντιδράσεις των
Tιράνων. Παράλληλα, ο Tραµπ προωθεί τη δηµιουργία Oργανισµού Aσφαλείας για Aνατολική Mεσόγειο και
Mέση Aνατολή, µε συµµετοχή Eλλάδας, Kύπρου, Iσραήλ, Aιγύπτου και Iορδανίας, αποκλείοντας την
Tουρκία.

Ήδη η Oυάσινγκτον παρασκηνιακά µεθοδεύει τη συµµετοχή των HΠA στην τριµερή Eλλάδας - Kύπρου Iσραήλ στις 19 Δεκεµβρίου στην Mπερ Σεβά του Nότιου Iσραήλ. Oι HΠA θέλουν τη δηµιουργία ενός
συνεκτικού µηχανισµού ασφάλειας που θα διασφαλίζει παράλληλα την αξιοποίηση των ενεργειακών πηγών
και την ασφάλεια των δικτύων.

Δεν θέλουν να ηγηθούν, αλλά ζητούν οπωσδήποτε να υπάρξει. Xωρίς την Tουρκία.

Zητούν νέες προτάσεις για επενδύσεις

«Oι HΠA θέλουν προτάσεις για µεγάλες αµερικανικές επενδύσεις στην Eλλάδα.

Aυτό είναι το µήνυµα του Tζέφρι Πάγιατ, εξειδικευµένου στα πολιτικά, αλλά και οικονοµικοεπιχειρηµατικά
deals προς την ελληνική κυβέρνηση και ειδικότερα προς τον Γ. Kατρούγκαλο, ενόψει της συνάντησης που
θα έχει ο τελευταίος στην Oυάσιγκτον στις 13 Δεκεµβρίου µε τον επικεφαλής της αµερικανικής
διπλωµατίας Mάικ Ποµπέο.

Oι δυο άνδρες θα εγκαινιάσουν το «Στρατηγικό Διάλογο» HΠA και Eλλάδας, µε τον κ. Kατρούγκαλο να
εκπροσωπεί επί της ουσίας τον Aλ. Tσίπρα. Kαι η συνάντηση αυτή θα προετοιµάσει την ατζέντα των
συζητήσεων Tραµπ - Tσίπρα στο Λευκό Oίκο. O Πάγιατ έχει εδώ και καιρό αναφερθεί στην ανάγκη να
µετουσιωθεί σε πράξεις, αντί των λόγων, η συνεργασία των δύο χωρών.

Kαι επιπλέον, ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να υποδείξει στις επίσηµες αρχές των HΠA όσα projects θεωρεί
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πως µπορούν ή και πρέπει να κινητοποιήσουν το αµερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Eίτε στην ενέργεια
είτε στον τουρισµό είτε αλλού. Λίγες µέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο Γ. Kατρούγκαλος, µαζί µε τον Eυκλ.
Tσακαλώτο, αλλά και πολλούς άλλους κυβερνητικούς αξιωµατούχους, τραπεζίτες και κορυφαίους
επιχειρηµατίες, αλλά και τον αµερικανό πρέσβη στην Aθήνα και άλλους αµερικανούς παράγοντες, θα
βρεθούν στο 20ο επενδυτικό συνέδριο για την Eλλάδα του Capital Link, στο Metropolitan Club της Nέας
Yόρκης.

Στο περιθώριο αυτής της διαδικασίας θα «δοκιµαστεί» η ειλικρίνεια, όσο και η επάρκεια των αµερικανικών
προθέσεων για την οικονοµική/επενδυτική συνεργασία, καθώς στο πολιτικό επίπεδο οι σχέσεις των δυο
χώρων διανύουν µια άριστη σχεδόν περίοδο.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

http://patrastimes.gr/
Publication date: 09/12/2018 09:39
Alexa ranking (Greece): 1234
http://patrastimes.gr/%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/%ce%be%c...

«Ξεπουπουλιάζουν» το µαξιλάρι ρευστότητας
Σχεδόν το 1/3 από το µαξιλάρι ρευστότητας των 26,6 δισ. ευρώ προβλέπεται να ροκανίσει η κυβέρνηση το
2019, καθώς όλα δείχνουν ότι το κόστος δανεισµού της χώρας από τις αγορές θα παραµείνει σε υψηλά
επίπεδα, εµποδίζοντας νέες µεγάλες εκδόσεις οµολόγων.
Ετσι, αυξάνονται ο βαθµός δυσκολίας που θα αντιµετωπίσει η επόµενη κυβέρνηση για την κάλυψη των
χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας, καθώς και ο κίνδυνος να ξαναβρεί η Ελλάδα σύντοµα µπροστά της
το πρόβληµα της εξυπηρέτησης του χρέους της.
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις την προσεχή χρονιά φτάνουν τα 11,74 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εκτιµά ότι χωρίς έξοδο στις αγορές θα ξοδευτούν έως 11,1 δισ. ευρώ από το µαξιλάρι
διαθεσίµων, το οποίο θα περιοριστεί στα 15,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Το ποσό που θα χρησιµοποιηθεί από το µαξιλάρι θα µπορούσε να περιοριστεί περίπου στα 7 δισ. ευρώ, εάν
το Δηµόσιο καταφέρει να αντλήσει 4 δισ. ευρώ από νέες οµολογιακές εκδόσεις. Ωστόσο, εάν προχωρήσει η
πρόταση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία θα
µεταφερθεί µέρος των κόκκινων δανείων των τραπεζών, πιθανώς να επιστρατευτούν 5-6 δισ. ευρώ από το
µαξιλάρι για τις εγγυήσεις τις οποίες θα χρειαστεί να δώσει το Δηµόσιο.
Πολύτιµη πρόσθετη ανάσα ύψους 2,3 δισ. ευρώ ετησίως θα πρόσφεραν οι επιστροφές κερδών από τα
ελληνικά οµόλογα και η ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε µέρος του δανείου του 2ου Μνηµονίου.
Εντούτοις, για να πάρει τα χρήµατα αυτά η Ελλάδα, θα πρέπει να είναι συνεπής στη συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων. Οι καθυστερήσεις που ήδη παρατηρούνται και οι επικείµενες εκλογικές αναµετρήσεις δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Ακόµα, όµως, και µε το ευνοϊκότερο σενάριο, τα δύσκολα έπονται: οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους
φτάνουν το 2020 τα 5,04 δισ. ευρώ και το 2021 τα 5,09 δισ. ευρώ, ενώ το 2022 σχεδόν διπλασιάζονται,
ανεβαίνοντας στα 9,85 δισ. ευρώ και αποµυζώντας πιθανά υπολείµµατα από το µαξιλάρι ρευστότητας.
Τόσο οι οίκοι αξιολόγησης όσο και η Κοµισιόν έχουν επισηµάνει ότι το γρήγορο άδειασµα του µαξιλαριού
ρευστότητας θα θορυβήσει τους επενδυτές και θα δυσχεράνει τον δανεισµό από τις αγορές. Γι’ αυτό ο
Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει µε µεγάλη προσοχή τον σχεδιασµό του
για το 2019 και θα τον παρουσιάσει στους επενδυτές εντός του τρέχοντος µήνα.
Μάλιστα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος
Χουλιαράκης και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας θα προσπαθήσουν να πείσουν τους
επενδυτές να εµπιστευτούν την ελληνική οικονοµία µιλώντας στις 10 Δεκεµβρίου στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ
του Capital Link στη Νέα Υόρκη. Στο συνέδριο θα απευθύνει µήνυµα µέσω τηλεδιάσκεψης και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Ο σχεδιασµός του ΟΔΔΗΧ για τη νέα χρονιά θα κινείται σε δύο βασικούς άξονες:
1. Στην όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στις αγορές. Σύµφωνα µε πληροφορίες του «business stories»,
ο ΟΔΔΗΧ έχει δεχτεί εισηγήσεις από ξένους οίκους για συντηρητικές κινήσεις µε δύο εκδόσεις οµολόγων
(πιθανώς 3ετούς και 5ετούς διάρκειας), συνολικού ύψους 4-5 δισ. ευρώ. Η πρώτη προτείνεται να
πραγµατοποιηθεί µέσα στο α’ τρίµηνο-τετράµηνο του έτους και η δεύτερη µετά τη διεξαγωγή των εθνικών
εκλογών. Ο ακριβής χρόνος θα επιλεγεί σε συνάρτηση µε την πορεία των αποδόσεων των οµολόγων. «Η
Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές µε οποιοδήποτε κόστος, γιατί, άλλωστε, δεν χρειάζεται άµεσα χρήµατα.
Ωστόσο, εάν επικρατήσει ένα διεθνές τοπίο υψηλών επιτοκίων, είναι επόµενο ότι κάποια στιγµή θα πρέπει
να γίνει έκδοση», ανέφεραν στο «b.s.» έµπειροι αναλυτές.
2. Στην εντατικοποίηση της προσπάθειας για επαναγορά ακριβού βραχυπρόθεσµου χρέους µε κυµαινόµενο
επιτόκιο και ιδίως του υπόλοιπου δανείου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (περίπου 10 δισ. ευρώ).
Τα µηνύµατα που έχει εισπράξει µέχρι στιγµής ο ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν
τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
1. Θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη;
2. Θα συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις;
3. Θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες το πρόβληµα των κόκκινων δανείων;
4. Θα µπορέσει να αναστραφεί η τάση δραµατικής µείωσης του πληθυσµού τις επόµενες δεκαετίες; Οσο
µειώνεται ο πληθυσµός (και ιδίως ο οικονοµικά ενεργός) τόσο αυξάνεται το βάρος του κατά κεφαλήν
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χρέους.
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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ, της Capital
Link
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A.,
Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το
οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 10, Δεκεµβρίου. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί
το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας,
κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει
ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος. Κύριος
οµιλητής του δείπνου θα είναι ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές
υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο
φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link. Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε
επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο -...
Greeknewsonline.com ·

πριν από 12 λεπτά ·
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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ, της Capital
Link
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη
Δευτέρα 10, Δεκεµβρίου. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”
για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του
φόρουµ, στο New York Yacht Club.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Metropoulos &
Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του\, Υπουργείο
Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχο και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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ΔΝΤ: Η επιβράδυνση της αµερικανικής οικονοµίας θα γίνει αισθητή το 2019 και
περισσότερο το 2020
Οι ΗΠΑ θα αισθανθούν τις συνέπειες της αξιοσηµείωτης επιβράδυνσης της ανάπτυξης σε άλλα κράτη του
κόσµου, προέβλεψε την Κυριακή ο επικεφαλής οικονοµολόγος του ΔΝΤ, προσθέτοντας πως θα αποφευχθεί,
προς το παρόν, το ενδεχόµενο να καταγραφεί ύφεση στη µεγαλύτερη οικονοµία του πλανήτη.
«Προβλέπουµε εδώ και καιρό ότι η (αµερικανική) ανάπτυξη προοδευτικά θα επιβραδυνθεί το 2019 σε
σύγκριση µε φέτος», στο µέτρο που το νοµισµατικό και δηµοσιονοµικό πακέτο µέτρων τόνωσης της
οικονοµίας της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραµπ θα αποκλιµακωθεί σταδιακά, υπογράµµισε ο Μορίς
Όµπστφελντ κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στις εφηµερίδες The Wall Street Journal και
Financial Times, λίγες ηµέρες πριν από αποχωρήσει από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Η επιβράδυνση αυτή «θα γίνει πολύ πιο αισθητή το 2020 απ’ ό,τι το 2019, σύµφωνα µε τα δεδοµένα που
έχουµε στη διάθεσή µας», πρόσθεσε, την ώρα που το ΔΝΤ έχει ήδη αναθεωρήσει επί τα χείρω την εκτίµησή
του για την αµερικανική ανάπτυξη τη νέα χρονιά (στο 2,5% του ΑΕΠ, από το 2,9% που υπολογίζει ότι θα
καταγραφεί το 2018).
«Για τον υπόλοιπο κόσµο, το µπαλόνι µοιάζει σαν να χάνει αέρα. Αυτό θα καταλήξει να πλήξει τις ΗΠΑ»,
προειδοποίησε, εφιστώντας την προσοχή στα κατώτερα των προσδοκώµενων οικονοµικά δεδοµένα που
καταγράφηκαν στην Ασία και στην Ευρώπη το τρίτο τρίµηνο.
Ο Όµπστφελντ, ο οποίος θα εγκαταλείψει στα τέλη της χρονιάς τον χρηµατοοικονοµικό θεσµό της
Ουάσινγκτον και θα αντικατασταθεί από την Γκίτα Γκοπινάθ, καθηγήτρια του Χάρβαρντ, στηλίτευσε, όπως
κάνει εδώ και πολλούς µήνες, τις διενέξεις για το εµπόριο, οι οποίες απειλούν την παγκόσµια ανάπτυξη.
Πάντως απέκλεισε το ενδεχόµενο επιστροφής σε µια περίοδο παρόµοια µε εκείνη της Μεγάλης Ύφεσης,
όταν «το εµπόριο είχε καταρρεύσει υπό την πίεση των περιορισµών» που επιβάλλονταν.
«Θεωρώ τις τρέχουσες εντάσεις δυνητικά επιζήµιες, διότι τόσες πολλές επενδύσεις και η παραγωγή σε
πλανητική κλίµακα συνδέονται µε το εµπόριο, αλλά αυτό δεν αναµένεται να οδηγήσει σε µια κατάρρευση
όπως αυτή που γνωρίσαµε τη δεκαετία του 1930», εκτίµησε.
Παράλληλα, σε συνέντευξή της στο αµερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS, η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ εξέφρασε για ακόµη µια φορά την ανησυχία της για τις εντάσεις ως προς το εµπόριο και
την επιβολή ολοένα περισσότερων και υψηλότερων τελωνειακών δασµών.
Εξάλλου ερωτηθείσα για τις διαδηλώσεις των τελευταίων εβδοµάδων στη Γαλλία, η Λαγκάρντ
προεξόφλησε ότι θα έχουν «αναµφίβολα» επιπτώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα.
«Αυτές είναι πολύ λυπηρές εικόνες (…) το να το βλέπω αυτό να συµβαίνει στο Παρίσι είναι πολύ λυπηρό»,
σχολίασε η Λαγκάρντ αναφερόµενη στα βίαια επεισόδια και τις υλικές ζηµιές που αµαύρωσαν τις
κινητοποιήσεις των «κίτρινων γιλέκων».
ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP
Ουάσινγκτον, United States
Εικοστό φόρουµ της Capital Link: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στη Νέα Υόρκη
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Βράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο της Capital Link
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Οπως µεταδίδει το ΑΠΕ, κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες
υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά,
ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος
Τζιάλλας, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
υπουργείο Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Ο Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο επενδυτικό φόρουµ Capital Link στις ΗΠΑ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ
#ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ #ΗΠΑ #ΒΡΑΒΕΥΣΗ #ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ
share
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Επενδυτικό σαφάρι από την κυβέρνηση στη Νέα Υόρκη µε αφορµή το 20ο
συνέδριο «Invest in Greece» - Στόχος εκδόσεις οµολόγων
H ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας
Τις προθέσεις της παγκόσµιας επιχειρηµατικής ελίτ για επενδύσεις στην Ελλάδα, που µετρά
ήδη 110 ηµέρες από τότε που «έκοψε» τις βαριές αλυσίδες των µνηµονίων, θα έχει την
ευκαιρία να βολιδοσκοπήσει η κυβέρνηση στο 20ό συνέδριο «Invest in Greece» της «Capital Link»
που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο στη Νέα Υόρκη.
Στην «Μέκκα» της παγκόσµιας οικονοµίας και του καπιταλισµού, παρουσία ανωτέρων κυβερνητικών
στελεχών, εκπροσώπων των δανειστών, επιχειρηµατιών, τραπεζιτών από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την
Αµερική η ελληνική πλευρά θα προτάξει τις µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει η χώρα µας.
Οι τοµείς πάνω στους οποίους πρόκειται να στρέψει τους προβολείς, πρώτα ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας (µε µήνυµα µέσω διαδικτύου) και εν συνεχεία ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και
ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, µεταξύ άλλων θα είναι: οι τράπεζες, τα κρατικά και
εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, οι υποδοµές, ο τουρισµός, η αγορά των ακινήτων κ.λπ.
Οµιλητές στο ίδιο συνέδριο θα είναι επίσης η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά, ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος πέρυσι στο ίδιο συνέδριο περιέγραψε
το νέο µοντέλο φορολογικής συµµόρφωσης σε συνδυασµό µε το πλαίσιο των έµµεσων τεχνικών ελέγχου και
ο επικεφαλής του Ορφανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) Δηµήτρης Τσάκωνας.
Από την πλευρά των δανειστών στο βήµα του συνεδρίου θα ανεβούν ο επικεφαλής της αποστολής της
Κοµισιόν στην Ελλάδα Declan Cosatello και ο Bob Traa, ο πρώην επικεφαλής της αντιπροσωπείας του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου στην Αθήνα και ανεξάρτητος οικονοµολόγος σήµερα.
Το χρονικό σηµείο που λαµβάνει χώρα το συνέδριο είναι κοµβικό για την Ελλάδα.
Όχι µόνο γιατί η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων είναι καταλυτικής σηµασίας για την ανάκαµψη της
οικονοµίας, που το 2019 στοχεύει σε ανάπτυξη 2,5% από 2% φέτος, αλλά και εξαιτίας του µεγάλου
στοιχήµατος που έχει µπροστά της και συνδέεται µε την ανάκτηση της εµπιστοσύνης των διεθνών αγορών.
Η έξοδος σε αυτές δεν κατέστη δυνατή το τελευταίο τρίµηνο, αφού οι επιβαρυντικές εξελίξεις στην Ιταλία
προκάλεσαν µεγάλες διακυµάνσεις στις αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ανεβάζοντας σηµαντικά το
κόστους του δανεισµού.
Στο οικονοµικό επιτελείο θέλουν να εκµεταλλευτούν τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις του προϋπολογισµού
κυρίως στο µέτωπο των υπερ – πλεονασµάτων για να αλλάξει η εικόνα στις αγορές των οµολόγων ώστε
µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 να καταστεί εφικτή η έξοδος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Μπορεί οι χρηµατοδοτικές ανάγκες για το 2019 να είναι µικρές, µόλις 11,74 δισ. ευρώ σύµφωνα µε τον
προϋπολογισµό, από την άλλη όµως δεν είναι και λύση το µαξιλάρι των 30 δισ. ευρώ (µαζί µε τα λεφτά του
πλεονάσµατος ή 26,6 δισ. χωρίς αυτά) που την προστατεύει και γι' αυτό δεν πιέζεται.
Είναι ένα προσωρινό «καταφύγιο», σύµφωνα µε παράγοντες της χρηµατιστηριακής αγοράς, οι οποίοι
τονίζουν «ότι θα ήταν καλό η ελληνική δηµοκρατία να µην προσφύγει ακόµη σε αυτό για την κάλυψη των
αναγκών της επόµενης χρονιάς αλλά µε ψυχραιµία να ψάξει να βρει την κατάλληλη ευκαιρία».
Οι υποχρεώσεις για την κάλυψη οµολόγων το 2019 ανέρχονται σε 8,778 δισ. ευρώ και σε δάνεια 1,983 δισ.
προς το ΔΝΤ, 324 εκατ. προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 472,2 εκατ. ευρώ προς την ΕΚΤ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι, χωρίς έξοδο στις αγορές, θα ξοδευτούν έως 11,1 δισ. ευρώ από το
«µαξιλάρι» διαθεσίµων µε αποτέλεσµα αυτό να συρρικνωθεί στα 15,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Εάν το Δηµόσιο καταφέρει να αντλήσει ένα ποσόν κοντά στα 4 -5 δισ. ευρώ από νέες οµολογιακές
εκδόσεις τότε οι απώλειες στο µαξιλάρι θα είναι πολύ µικρότερες.
Το θέµα πάντως είναι να µην καταλάβουν οι αγορές ότι η χώρα δεν µπορεί να δανειστεί και για το λόγο
αυτό αναγκάζεται να παίρνει συνέχεια λεφτά από το µαξιλάρι.
Μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ότι χειρότερο για την πορεία της χώρας.
Την ίδια στιγµή στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) θέτουν ως άµεση προτεραιότητα
την επαναγορά των ακριβών δανείων του ΔΝΤ.
Πρόκειται για ένα ποσόν που φτάνει τα 5 δισ. ευρώ επί συνόλου 9,8 δισ. ευρώ που είναι οι υποχρεώσεις
της χώρας προς τον διεθνή οργανισµό.
Για τα δάνεια των 5 δισ. η χώρα πληρώνει επιτόκιο 4,9% στο ΔΝΤ. Και αυτό γιατί το Ταµείο υιοθετεί
κλιµακωτό επιτόκιο, το οποίο αυξάνεται ανάλογα µε την έκθεση που έχει η χώρα στα δάνειά του.
Η ελληνική πλευρά θέλει να απαλλαγεί από το µεγάλο αυτό βάρος της εξυπηρέτησης του δηµοσίου χρέους
και ταυτόχρονα να µειώσει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο.
Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
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Η Capital Link βραβεύει τη Δευτέρα στη Ν. Υόρκη τον Ευάγγελο Μυτιληναίο
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον Ε. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για
την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ,
στο New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
εταιρείας Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Όπως µεταδίδει το ΑΠΕ, κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών αρµόδιος για ευρασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες
υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά,
ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος
Τζιάλλας, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
υπουργείο Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό φόρουµ της Capital Link στη
Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Agenda
MONDAY
Capital Link holds its 20th Annual Invest in Greece Forum at the Metropolitan Club of New York from 7.55 a.m. to
6.20 p.m. ET. (Info: forums.capitallink.com)
Attica hospital doctors and employees hold a four-hour work stoppage from 11 a.m. to 3 p.m. and a rally outside the
Health Ministry at 11.30 a.m.
The American-Hellenic Chamber of Commerce holds its 7th Annual Agritechnology Conference, focusing on
“Corporate Social Responsibility & Contract Agriculture,” at the American Farm School (12 Marinou Antypa,
Thessaloniki) from 3.30 to 9 p.m. (Info: 2310.286.453, www.amcham.gr)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) publishes its third-quarter data on turnover in the sectors of transport and
information & communication, its October statistics on industrial output, and the November readings of its consumer
price index.
Listed companies Iktinos and Diversa hold extraordinary general meetings.
TUESDAY
A conference titled “European Democracy in Dispute: Impact on Greece” will start at 6 p.m. at the King George Hotel
(Syntagma Square, Athens), organized by the E-Kyklos think tank. (Info: ekyklos.gr)
The Sustainable Greece 2020 initiative will hold its Bravo! Sustainability Awards ceremony at the Athens Concert
Hall (Vassilissis Sofias & 1 Kokkali), starting at 2 p.m. (Info: www.sustainablegreece2020.com)
Panteion University (136 Syngrou, Athens) hosts an event titled “From the Internet to Blockchain: Digital Creative
Economy – Potential Worlds,” from 9.30 a.m. to 8 p.m. (Info: www.panteion.gr)
The Digi.travel EMEA Conference & Expo 2018 takes place at the Wyndham Grand Athens (2 Megalou Alexandrou).
(Info: 2018.digi.travel)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will release the third-quarter readings of its salary costs index, its August
figures on museum and archaeological site visitors, its September data on construction activity, and its November
statistics on car registrations.
Athens-listed group Mytilineos holds an extraordinary general shareholders meeting.
WEDNESDAY
Athens trolley-bus workers will stage a work stoppage from noon to 3 p.m.
The Center for European Constitutional Law holds an educative seminar titled “Penal Tax Law” at its premises at 43
Academias Street in Athens from 4 to 9 p.m. (Info: www.cecl.gr)
Listed firm Spirou Agricultural holds an extraordinary meeting.
THURSDAY
Christmas holiday opening hours come into force for retail stores. They will be open Sundays to Fridays from 9 a.m.
to 9 p.m. Saturdays from 9 a.m. to 6 p.m.
The Center for Renewable Energy Sources (CRES) holds an event titled “Display of Good Practices Aimed at Limiting
the Effects of Wind Parks on Biodiversity in Greece,” at the Divani Palace Acropolis (19-25 Parthenonos, Athens)
from 10 a.m. (Info: www.cres.gr)
The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will issue its second-quarter statistics on passenger, cargo and vehicle
traffic in Greek ports, the third-quarter findings of its manpower survey, and its 2018 report on the use of information
and communication technologies and e-commerce in enterprises.
FRIDAY
The Association of Cypriot Refugees in Greece and the Municipality of Morphou have co-organized an event titled
“Morphou Today – Vision for Return,” to take place at the House of Cyprus (2A Xenofontos, Syntagma, Athens),
starting at 7 p.m. (Info: www.cyprusref-gr.com)
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The Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) will publicize its third-quarter data on service sector turnover, construction
output and retail commerce employment, and the October readings of its farming and agriculture export and import
price index and its industrial import price index.
SUNDAY
Retail stores will be open from 11 a.m. to 6 p.m., as is the case every year in the runup to Christmas.
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Ο ΔΗΚΤΗΣ (09/12/18)

Ο ΔΗΚΤΗΣ (09/12/18)
Επαφές των συστηµικών τραπεζών µε επενδυτές στο Λονδίνο
Στο Λονδίνο βρέθηκαν την προηγούµενη εβδοµάδα στελέχη από τις διοικήσεις των τραπεζών, στο πλαίσιο
της εκδήλωσης που πραγµατοποίησε η Goldman Sachs, µε επαφές των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών µε
εκπροσώπους επενδυτών. Κυρίαρχο θέµα στις συναντήσεις δεν ήταν τα αποτελέσµατα 9µήνου που
ανακοίνωσαν οι τράπεζες την προηγούµενη εβδοµάδα, αλλά τα σχέδια για τη µείωση των κόκκινων
δανείων, στη βάση και των προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί η ΤτΕ και η JP Morgan κατά εντολή του
υπουργείου Οικονοµικών. Είχε προηγηθεί την Πέµπτη εκδήλωση της Autonomus, στην οποία συµµετείχαν η
Alpha, η Εθνική και η Eurobank, ενώ στην εκδήλωση της Goldman Sachs το «παρών» έδωσαν και οι τέσσερις
συστηµικές τράπεζες, καθώς και ο «Τιτάν», ο ΟΠΑΠ και ο ΟΤΕ. Από τη Δευτέρα τα βλέµµατα όλων
στρέφονται στη Νέα Υόρκη και στο συνέδριο της Capital Link µε θέµα «Invest in Greece», στο οποίο, εκτός
από τις τράπεζες και τα µεγάλα επενδυτικά funds, µε ενδιαφέρον αναµένεται η ανακοίνωση από τον
υπουργό Οικονοµικών των κυβερνητικών προθέσεων για τη στήριξη των τραπεζών στην προσπάθεια
µείωσης των κόκκινων δανείων. Η πρόταση της ΤτΕ έχει πάρει ήδη το πράσινο φως των εποπτικών αρχών,
που θεωρούν το σχέδιο ενδιαφέρον, ενώ οι λεπτοµέρειες του σχεδίου του υπουργείου Οικονοµικών
αναµένεται να ανακοινωθούν διά στόµατος Ευκλείδη Τσακαλώτου.
Ηταν όλοι τους εκεί
Πολλοί και σηµαντικοί ήταν αυτοί που τίµησαν τον Βασίλη Ράπανο µε την παρουσία τους στην τελετή
υποδοχής του στην Ακαδηµία Αθηνών, την περασµένη Τρίτη. Ηταν εκεί, µεταξύ άλλων, οι πρώην
πρωθυπουργοί Κώστας Σηµίτης και Παναγιώτης Πικραµµένος και φυσικά ο Λουκάς Παπαδήµος, που
παρουσίασε τον πρόεδρο της Alpha Bank µε πολύ κολακευτικά λόγια. Ακόµη παρόντες ήταν πολλοί πρώην
υπουργοί, όπως ο Τάσος Γιαννίτσης, µε τον οποίο είναι γνωστό ότι συνδέεται ο κ. Ράπανος, ο πρώην
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Νίκος Γκαργκάνας, οι πρώην πρόεδροι της Βουλής Αννα Ψαρούδα Μπενάκη και Απόστολος Κακλαµάνης. Παρών και ο νεοεκλεγείς διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank
Βασίλης Ψάλτης. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης. Ολοι παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον την οµιλία του κ. Ραπανου σχετικά µε τον ρόλο των
αδύναµων θεσµών στη γιγάντωση της κρίσης.
Δίωξη για κακούργηµα σε οικογένεια Κουτσολιούτσου και άλλους 7 της FF
Ποινική δίωξη για δύο κακουργήµατα, απάτης και ξεπλύµατος «µαύρου» χρήµατος ασκήθηκε από τον
οικονοµικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση εις βάρος της οικογένειας Κουτσολιούτσου και σε ακόµη 7 άτοµα,
που είχαν κληθεί ως ύποπτοι τέλεσης αδικηµάτων για την υπόθεση της Folli Follie. Σύµφωνα µε πληροφορίες
µάλιστα σε όλους τους κατηγορουµένους έχει επιβληθεί απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Με βάση τα
έγγραφα που έχουν φτάσει σε αεροδρόµια, λιµάνια και σύνορα, η δίωξη στρέφεται κατά του ιδρυτή της
εταιρείας Δηµήτρη Κουτσολιούτσου, της συζύγου του Κατερίνας, του γιου τους Γιώργου Κουτσολιούτσου,
διευθύνοντος συµβούλου και µέλους του Δ.Σ. της εταιρείας, τριών µελών του Δ.Σ., του οικονοµικού
διευθυντή, του επικεφαλής του λογιστηρίου, του ορκωτού λογιστή που υπέγραψε τον ισολογισµό (και) του
2017 και του επικεφαλής του οµίλου στην Ασία. Πρόκειται για τα δέκα άτοµα για τα οποία ο οικονοµικός
εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης είχε ζητήσει από το Δικαστικό Συµβούλιο να δεσµευθούν όλοι οι
τραπεζικοί λογαριασµοί τους, οι θυρίδες τους και τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα που κατέχουν.
ΝΙΚΟΣ ΑΥΛΩΝΑΣ*
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Βραβεύεται ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, σύµβουλος της Mytilineos S.A.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της
Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική
στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και
τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
ΑΠΕ-ΜΠΕ, Αποστόλης Ζουπανιώτης
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Εικοστό φόρουµ της Capital Link: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στη
Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
ΑΠΕ-ΜΠΕ, του ανταποκριτή µας Αποστόλη Ζουπανιώτη
Νέα Υόρκη, United States
Υποσχέσεις από την κυβέρνηση: Συντάξεις, ασφαλιστικές εισφορές και προσλήψεις στο “πακέτο”
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Ευ. Μυτιληναίος : Με το βραβείο “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” θα
τιµηθεί στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ευ. Μυτιληναίος : Με το βραβείο “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” θα
τιµηθεί στη Νέα Υόρκη

ADMAN

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
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υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Βράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.ka-business.gr/
Publication date: 09/12/2018 20:06
Alexa ranking (Greece): 26573
http://www.ka-business.gr/pages/economicsandpolitics/20586/ypomonh-gia-th-mei...

" Yποµονή για τη µείωση του αφορολογήτου "
«Συνιστά υποµονή» ο υπουργός Οικονοµικών για τη µείωση του αφορολόγητου το 2020, όπως συνιστούσε
και σε όσους και όσες προκαταλάµβαναν τη µείωση συντάξεων, σε συνέντευξή του στην «Καθηµερινή της
Κυριακής».

Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σηµειώνει ότι η κυβέρνηση δε διαθέτει όλο το δηµοσιονοµικό χώρο για
φοροελαφρύνσεις, καθώς ένα κοµµάτι κατευθύνεται σε δράσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους.
«Μετά την έξοδο από τα µνηµόνια δηµιουργούµε πλέον τις συνθήκες για ανάκαµψη, συνεχίζοντας τις
µεταρρυθµίσεις και χρησιµοποιώντας το δηµοσιονοµικό χώρο για να τονώσουµε την πραγµατική
οικονοµία» αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος. «Επιστρέφουµε στην κανονικότητα» αναφέρει δηλώνει
χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τον Σκάι.
Αναφερόµενος στο πότε θα βγούµε στις αγορές, ο υπουργός Οικονοµικών επισηµαίνει ότι τη
συγκεκριµένη περίοδο υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια και κάνει γνωστό ότι επειδή
επιστρέφουµε στην κανονικότητα, όπως αναφέρει, ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους),
µέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει ολοκληρωµένο σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες για
το 2019 και ένα πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε στις
αγορές.
Ο υπουργός σηµειώνει ακόµα ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας.
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest
in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital
Link, στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος
Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουμ...
... για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεμηθεί το "2018 Capital Link Hellenic
Leadership Award" για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της
Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου του φόρουμ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος ομιλητής του δείπνου θα είναι ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συμμετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link.
Το πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο έχει επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου. Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα θα
απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγματοποιείται σε μια
ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα, μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και το Κυβερνητικό πρόγραμμα
για την Οικονομία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν και στελέχη εταιρειών, επιχειρηματίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους
επενδυτικών εταιρειών
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Δείτε επίσης: Για την συµβολή του στην οικονοµία τιµάται ο Μυτιληναίος στο 20ό
φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα
Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
09/12 18:36
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία

Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για
τη συµβολή του στην ελληνική οικονοµία
Επικαιρότητα

Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα
Υόρκη τη Δευτέρα
Δείτε περισσότερα: protothema.gr
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Η Capital Link βραβεύει αύριο στη Ν. Υόρκη τον Ε. Μυτιληναίο
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία
ADMAN

Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί
στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.

Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Κέρδος online 9/12/2018 19:22
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και
τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ο επιχειρηματίας Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουμ για
την Ελλάδα, της Capital Link στη Νέα Υόρκη
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και
τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Τσακαλώτος: Συνιστώ υποµονή για τη µείωση του αφορολογήτου
© Shutterstock Τσακαλώτος: Συνιστώ υποµονή για τη µείωση του αφορολογήτου
Ο υπουργός Οικονοµικών «συνιστά υποµονή» για τη µείωση του αφορολόγητου το 2020, όπως συνιστούσε
και σε όσους και όσες προκαταλάµβαναν τη µείωση συντάξεων, σε συνέντευξή του στην «Καθηµερινή της
Κυριακής».
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σηµειώνει ότι η κυβέρνηση δε διαθέτει όλο το δηµοσιονοµικό χώρο για
φοροελαφρύνσεις, καθώς ένα κοµµάτι κατευθύνεται σε δράσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους.
«Μετά την έξοδο από τα µνηµόνια δηµιουργούµε πλέον τις συνθήκες για ανάκαµψη, συνεχίζοντας τις
µεταρρυθµίσεις και χρησιµοποιώντας το δηµοσιονοµικό χώρο για να τονώσουµε την πραγµατική
οικονοµία» αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος. «Επιστρέφουµε στην κανονικότητα» αναφέρει δηλώνει
χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τον Σκάι.
Αναφερόµενος στο πότε θα βγούµε στις αγορές, ο υπουργός Οικονοµικών επισηµαίνει ότι τη
συγκεκριµένη περίοδο υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια και κάνει γνωστό ότι επειδή
επιστρέφουµε στην κανονικότητα, όπως αναφέρει, ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους),
µέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει ολοκληρωµένο σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες για
το 2019 και ένα πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε στις
αγορές.
Ο υπουργός σηµειώνει ακόµα ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας.

Επαφές µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών στη Ν. Υόρκη
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest
in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου στη Νέα Υόρκη
#Μυτιληναίος
Newsroom 09/12/2018 18:44 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

https://www.olatanea.gr/
Publication date: 09/12/2018 18:45
Alexa ranking (Greece): 20447
https://www.olatanea.gr/o-epichirimatias-evangelos-mitilineos-tha-vravefthi-sto-20...

Ο επιχειρηµατίας Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την εξαιρε…
Πηγή: Thebest.gr
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Βράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο της Capital Link
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Οπως µεταδίδει το ΑΠΕ, κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες
υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά,
ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος
Τζιάλλας, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
υπουργείο Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Αύριο το συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία στη Ν.Υόρκη Βραβεύεται ο Ε.Μυτιληναίος
Μπορνόζης: Σηµαντικό το timing του συνεδρίου
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος
πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την
έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις
στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
www.worldenergynews.gr
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Ο επιχειρηµατίας Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα, της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα
Στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη,
αύριο Δευτέρα, θα βραβευθεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος
Μυτιληναίος.

Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.

Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.

Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.

Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Με το βραβείο 2018 Capital Link Hellenic Leadership Award θα βραβευτεί στη Νέα
Υόρκη ο Ευ. Μυτιληναίος
Ο κ Μυτιληναίος θα βραβευτεί για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας
Το βραβείο "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" θα απονεµηθεί στον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, στο ετήσιο επενδυτικό
φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, που θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη αύριο
Δευτέρα 10/12.
Ο κ Μυτιληναίος θα βραβευτεί για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, στο επίσηµο
δείπνο του φόρουµ, στο New York Yacht Club.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Metropoulos &
Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Mathew Palmer, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
www.bankingnews.gr
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Βράβευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου για τη συµβολή του στην ελληνική
οικονοµία
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ο Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα, της
Capital Link στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Βράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου στη Νέα Υόρκη

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος
Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic
Leadership Award" για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York
Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της εταιρείας Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός
Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ,
ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα συµµετάσχουν
στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός
Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η
υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου
Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος
και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το
Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική
στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και
θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική
Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη
και την Αµερική.
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Με πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Ευαγ. Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα
βραβευθεί στο ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018
Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της
Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New York Yacht Club. Τον κ.
Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας Metropoulos &
Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών
αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι
Έλληνες υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο - ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η
υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο Γενικός
Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα
απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος
πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την
έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις
στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες,
επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ο Ευ.Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό φόρουµ της Capital Link στη Νέα Υόρκη

ΑΠΕ
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award” για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ο Ευαγ. Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό φόρουµ της Capital Link στη Νέα
Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ε.Μυτιληναίος: Θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link
Από
NewsRoom
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεμηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την
εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου του φόρουμ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Για την συµβολή του στην οικονοµία τιµάται ο Μυτιληναίος στο 20ό φόρουµ της
Capital Link στη Νέα Υόρκη
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα.
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο New
York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά,
ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος
Τζιάλλας, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του
υπουργείο Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε
µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και
θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Ευ. Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ, της Capital Link στη
Νέα Υόρκη
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ για την
Ελλάδα
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award» για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο – ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια
ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου,
σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Ν. Υόρκη: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος. Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Αµερικανός βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ, ενώ θα παρευρεθούν
και οι Έλληνες υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της
Capital Link. Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο - ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο...
Capital.gr ·
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Ν. Υόρκη: Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος θα βραβευθεί στο 20ό επενδυτικό φόρουµ
για την Ελλάδα
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος, θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεμηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου του φόρουμ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος.
Κύριος ομιλητής του δείπνου θα είναι ο Αμερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για
ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ, ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα
συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Στο πολυμελές κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου - συμμετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο
Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισμού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο
Εξωτερικών και μέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής. Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας.
Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγματοποιείται σε μια
ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα, μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια και θα
παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και το Κυβερνητικό πρόγραμμα
για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηματίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Capital Link
Όµιλος Μυτιληναίος
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Βράβευση Ευάγγελου Μυτιληναίου στο συνέδριο της Capital Link
Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την εξαιρετική
συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., Ευάγγελος Μυτιληναίος , θα βραβευθεί στο
ετήσιο επενδυτικό φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link, το οποίο θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη
αύριο Δευτέρα. Στον κ. Μυτιληναίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award" για την
εξαιρετική συµβολή του στην οικονοµία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου του φόρουµ, στο
New York Yacht Club. Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας
Metropoulos & Company, Ντιν Μητρόπουλος. Οπως µεταδίδει το ΑΠΕ, κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι
ο Αµερικανός βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ,
ενώ θα παρευρεθούν και οι Έλληνες υπουργοί που θα συµµετάσχουν στο φετινό 20ό Επενδυτικό Φόρουµ
για την Ελλάδα της Capital Link. Στο πολυµελές κυβερνητικό κλιµάκιο µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο - ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου συµµετέχουν επίσης, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης , η υπουργός
Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά , ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
του υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας , ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείο Εξωτερικών και µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης
Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας . Όπως ανέφερε ο πρόεδρος
της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική
χρονική στιγµή για την Ελλάδα, µετά την έξοδο της χώρας από τα µνηµόνια και θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την
Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Δηµοσίευση: 3:04 µ.µ. | 9/12/18

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018) στο Metropolitan Club.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευ. Τσακαλώτος για το συνέδριο Invest in Greece
Στις Η.Π.Α. και συγκεκριµένα στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018) στο Metropolitan Club.

Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

https://www.news.gr/
Publication date: 09/12/2018 14:43
Alexa ranking (Greece): 450
https://www.news.gr/oikonomia/article/1471361/sinantisis-tsakalotou-me-ependiti...

Συναντήσεις Τσακαλώτου µε επενδυτικές εταιρείες στις ΗΠΑ

Από σήµερα στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Σχετικά Tags

Ευκλείδης Τσακαλώτος

http://exofitsio.blogspot.gr/
Publication date: 09/12/2018 14:36
Alexa ranking (Greece): 0
http://exofitsio.blogspot.com/2018/12/blog-post_782.html

Υπαινιγµοί Τσακαλώτου και για «πάγωµα» της µείωσης του αφορολογήτου

«Για τη µείωση του αφορολογήτου συνιστώ υποµονή…» δηλώνει µε νόηµα στην Καθηµερινή ο υπουργός
Οικονοµικών
Υπαινιγµούς και για «πάγωµα» της µείωσης του αφορολογήτου από το 2020, όπως προβλέπεται στη
συµφωνία µε τους θεσµούς, αφήνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σε συνέντευξή του.... στην Καθηµερινή της
Κυριακής. Ο υπουργός Οικονοµικών «συνιστά υποµονή» για τη µείωση του αφορολόγητου το 2020, όπως
συνιστούσε –τονίζει µε νόηµα- και σε όσους και όσες προκαταλάµβαναν τη µείωση συντάξεων.
Ο υπουργός παράδεχεται πάντως ότι η κυβέρνηση -προφανώς- δε διαθέτει όλο το δηµοσιονοµικό χώρο για
φοροελαφρύνσεις, καθώς ένα κοµµάτι κατευθύνεται σε δράσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους.
«Μετά την έξοδο από τα µνηµόνια δηµιουργούµε πλέον τις συνθήκες για ανάκαµψη, συνεχίζοντας τις
µεταρρυθµίσεις και χρησιµοποιώντας το δηµοσιονοµικό χώρο για να τονώσουµε την πραγµατική
οικονοµία» αναφέρει πάντως ο κ. Τσακαλώτος. «Επιστρέφουµε στην κανονικότητα» αναφέρει δηλώνει
χαρακτηριστικά .
Αναφερόµενος στο πότε θα βγούµε στις αγορές, ο υπουργός Οικονοµικών επισηµαίνει ότι τη συγκεκριµένη
περίοδο υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια και κάνει γνωστό ότι επειδή επιστρέφουµε στην
κανονικότητα, όπως αναφέρει, ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους), µέχρι το τέλος του
χρόνου θα παρουσιάσει ολοκληρωµένο σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες για το 2019 και ένα
πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε στις αγορές.
Ο υπουργός σηµειώνει ακόµα ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας.
Eξάλλου, ο Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο
Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Αναλυτικά η συνέντευξη του υπουργού Οικονοµικών στην Καθηµερινή της Κυριακής
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Πηγή: http://www.skai.gr/news/finance/article/391694/upainigmoi-tsakalotou-kai-gia-pagoma-tis-meiosis-touaforologitou/#ixzz5ZBC1Sd7x
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονοµικών, αύριο θα απευθύνει οµιλία στο πλαίσιο του
επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου, ενώ θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπο.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην αµερικανική πόλη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τιτλοποιήσεις στεγαστικών και άλλα σχέδια συζήτησε η Εurobank µε τον Ευ. Τσακαλώτο
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018) στο Metropolitan Club.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί […]
Πηγή: thepaper.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος
9 Δεκεµβρίου 2018 - 13:43

Στη Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος
dailythεss
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ό Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Στη Νέα Υόρκη μεταβαίνει ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος,
για να συμμετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η
Capital Link (9-11 Δεκεμβρίου 2018) στο Metropolitan Club.
Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια του επίσημου γεύματος του
συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονομικών θα απευθύνει
κεντρική ομιλία.
Αμέσως μετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του
συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονομικών έχει
προγραμματίσει σειρά σημαντικών επαφών με εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών.
ΠΗΓΗ
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Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να
συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018) στο Metropolitan Club.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 – τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094710702-0»); });
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Πηγή: zougla.gr
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Στη Ν. Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για τον Invest in Greece
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων
Πολιτειών Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 – τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display(«div-gpt-ad-1539094710702-0»); });
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Τι… γυρεύει ο Τσακαλώτος στις ΗΠΑ;

Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο Υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές

Ο υπουργός Οικονοµικών θα συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

https://sofokleous10.gr/
Publication date: 09/12/2018 12:47
Alexa ranking (Greece): 6637
http://sofokleous10.gr/index.php/politics/item/168494-sti-nea-yorki-o-efkleidis-tsak...

Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Αύριο, Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις
(14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Facebook
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Print
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Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ό Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Μυτιληναίος: «Eθνική σύµπνοια και επενδύσεις για να αντιµετωπίσουµε τις
προκλήσεις»
Tα µηνύµατά του για την ενότητα του επιχειρηµατικού κόσµου, το 5ετές πλάνο ανάπτυξης
του οµίλου και το Capital Link

O Eυάγγελος Mυτιληναίος δεν µιλάει συχνά και όταν το κάνει έχει κάτι ουσιαστικό να πει. Tις τελευταίες
µέρες, όµως, έχει προχωρήσει σε ένα µπαράζ «µηνυµάτων» µε πολλούς αποδέκτες, που άλλοι ερµηνεύουν
ως έκφραση αγωνίας για την πορεία της χώρας εν µέσω παγκόσµιας κοινωνικοπολιτικής αστάθειας, και
άλλοι σαν το «καµπανάκι» για την ανάγκη ενός επενδυτικού σοκ και για τις πολιτικές που θα το
επιτρέψουν.
Tην ίδια ώρα, όµως, δίνει και ο ίδιος ένα «στίγµα» από τα τωρινά κα µελλοντικά πλάνα του οµίλου του που
εδράζονται ακριβώς σε νέες επενδύσεις. Ένα πρώτο και βασικό µήνυµα, -από τη Θεσσαλονίκη-, αφορούσε
τη συνεργασία όλων των φορέων της βιοµηχανίας και της επιχειρηµατικότητας ως προϋπόθεση
προκειµένου η Eλλάδα να αντιµετωπίσει το εκρηκτικό µείγµα που διαµορφώνεται στο διεθνές σκηνικό,
µέσα από εξελίξεις ό-πως η έλευση της 4ης βιοµηχανικής επανάστασης, οι εµπορικοί πόλεµοι, οι ανοδικές
πιέσεις στα επιτόκια των βασικών νοµισµάτων οι οποίες έρχονται και στο ευρώ», όπως είπε.

«Mέσα σε αυτό, το ραγδαία µεταβαλλόµενο πλαίσιο, θα πρέπει όλοι οι θεσµοί και οι κοινωνικοί εταίροι, ο
ΣEB, ο ΣEBE, ο ΣBBE και κάθε εταιρία να αντιµετωπίσουµε τις προκλήσεις. O προβληµατισµός όλων µας
ίσως να είναι η αφετηρία για τη δηµιουργία της παραγωγικής δυναµικής, που θα επιτρέψει τον σχεδιασµό
µιας βέλτιστης πορείας, οδηγώντας µας κατά το δυνατόν στην αποφυγή του ρίσκου, µε τελικό στόχο την
ανάπτυξη» τόνισε χαρακτηριστικά.

Eξέφρασε, όµως και τη θέση ότι «σε µια χώρα που στην περίοδο της κρίσης έχασε το 25% του AEΠ της,
µια ανάπτυξη 1,5%-2% δεν είναι αρκετή για την αντιστροφή της οικονοµικής κατάστασης»,
προειδοποιώντας ότι µια µακρά προεκλογική περίοδος µπορεί να υπονοµεύσει την επιστροφή στην
κανονικότητα. Προέταξε την ανάγκη για µια εθνική στρατηγική για τη βιοµηχανία, γιατί χωρίς ισχυρή
βιοµηχανία, η χώρα δεν έχει καµία τύχη στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

«Eπί της ουσίας πορευόµαστε ακόµα χωρίς βιοµηχανική πολιτική, παρότι ευαγγελιζόµαστε όλοι την
παραγωγική ανασυγκρότηση» επισήµανε.

TO ΠΛANO TOY OMIΛOY

Για την ίδια την «Mυτιληναίος», πάντως ο επικεφαλής της αποκάλυψε ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία
εκπόνησης το επιχειρησιακό πλάνο 5ετίας που θα περιλαµβάνει τις βασικές επενδύσεις, -όπως τη νέα
ενεργειακή µονάδα στον Aγ. Nικόλαο και το εργοστάσιο αλουµίνας-, το χρονισµό τους αλλά και τη
χρηµατοδότησή τους.

Παράλληλα, προχωρεί στην ενσωµάτωση της METKA ENG, ποντάροντας στην τεράστια ανάπτυξη των
φωτοβολταικών projects που θα λειτουργήσουν ως νέα στρατηγική δραστηριότητα του τοµέα κατασκευών
της εταιρίας. Eίναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινά άµεσα έργο στη Mογγολία για λογαριασµό της Total Eren,
αναπτύσσει έργα σε Xιλή, Iσπανία, Kαζακστάν, ενώ διεκδικεί project 250MW στην Aυστραλία.

Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε τα έργα EPC (Λιβύη 430 εκ. -Γκάνα 363 εκ.) της METKA και την ανοδική τάση
στους άλλους πυλώνες της Eνέργειας και της Mεταλλουργίας, φέρνουν εκτίναξη των οικονοµικών
επιδόσεων ήδη από το 2019 (πρόβλεψη τζίρου στα 2,2 δις, EBITDA στα 400 εκ. και καθαρά κέρδη 200 εκ., µε
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ταυτόχρονη µείωση του δανεισµού και «απλόχερη» µερισµατική πολιτική).

TO IΣXYPO «AΠOTYΠΩMA»

Tην ίδια στιγµή, µελέτη για το κοινωνικό και οικονοµικό αποτύπωµα στη χώρα από τη δραστηριότητα της
Mυτιληναίος «δείχνει» ότι η εταιρία δηµιουργεί προστιθέµενη αξία ύψους 1,06 δισ. ευρώ, ίση µε το 0,6%
του συνολικού AEΠ, υποστηρίζει συνολικά 13.598 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 0,4% της
συνολικής απασχόλησης στην Eλλάδα, ενώ η συνεισφορά της σε επίπεδο φόρων φτάνει τα 244 εκ. ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί στο 0,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων του κράτους

ΣE BPYΞEΛΛEΣ KAI N. YOPKH

Παράλληλα, πριν λίγες µέρες ο Eυάγγελος Mυτιληναίος, µαζί µε τον Mιχάλη Στασινόπουλο της Bιοχάλκο,
εκπροσώπησαν το ελληνικό επιχειρείν στις Bρυξέλλες, σε κεκλεισµένων των θυρών συνάντηση µεταξύ των
ηγετών της επιχειρηµατικής κοινότητας της E.E. (Bu- sinessEurope) µε υψηλόβαθµούς αξιωµατούχους της
Kοµισιόν.

Eνώ τη Δευτέρα, στο κορυφαίο επενδυτικό συνέδριο του Capital Link στη N. Yόρκη, στον πρόεδρο και
διευθύνοντα σύµβουλο της Mυτιληναίος θα απονεµηθεί το 2018 Capital Link Hellenic Leadership Award και θα
µιλήσει για τη δράση και την προσωπικότητά του ο γνωστός Eλληνοαµερικανός billionaire Nτίν
Mητρόπουλος.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Τσακαλώτος

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές
Κοινοποίηση
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 – τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
newsbeast.gr
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
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Νέο σενάριο για µείωση του αφορολόγητου το 2020

«Για τη µείωση του αφορολόγητου το 2020, συνιστώ
υποµονή, όπως συνιστούσα και σε όσους και όσες
προκαταλάµβαναν τη µείωση των συντάξεων», δήλωσε ο
ΥΠΟΙΚ.
«Για τη µείωση του αφορολόγητου το 2020, συνιστώ υποµονή, όπως συνιστούσα και σε όσους και όσες
προκαταλάµβαναν τη µείωση των συντάξεων», δήλωσε ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, µιλώντας στην «Καθηµερινή» της Κυριακής. Σαφές το υπονοούµενο, ότι είναι πολύ πιθανό
να µην ισχύσει η µείωση, όπως δεν ίσχυσε η µείωση των συντάξεων από 1/1/2019.
«Μετά την έξοδο από τα µνηµόνια δηµιουργούµε πλέον τις συνθήκες για ανάκαµψη, συνεχίζοντας τις
µεταρρυθµίσεις και χρησιµοποιώντας το δηµοσιονοµικό χώρο για να τονώσουµε την πραγµατική
οικονοµία» αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος. «Επιστρέφουµε στην κανονικότητα» δηλώνει χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στο πότε θα βγούµε στις αγορές, ο υπουργός Οικονοµικών επισηµαίνει ότι τη
συγκεκριµένη περίοδο υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια και κάνει γνωστό ότι επειδή
επιστρέφουµε στην κανονικότητα, ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους), µέχρι το τέλος
του χρόνου θα παρουσιάσει ολοκληρωµένο σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες για το 2019 και ένα
πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε στις αγορές.
Ο υπουργός σηµειώνει ακόµα ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας.
«Τα µέτρα-αντίµετρα που ψηφίστηκαν για το 2019 και το 2020 ήταν προϊόν ενός συµβιβασµού στην
αντιπαράθεση των Ευρωπαίων µε το ΔΝΤ. Γνωρίζετε ότι το 2016 το ΔΝΤ απαιτούσε µια πολύ µεγάλη
µείωση του αφορολόγητου. Τελικά, έπειτα από διαπραγµατεύσεις υπήρξε ένας συµβιβασµός σε µια µικρή
µείωση η οποία µάλιστα δεν ήταν οριζόντια και δεν είτε τις ίδιες επιπτώσεις για όλες τις κατηγορίες
φορολογουµένων. Για παράδειγµα το αφορολόγητο 9.100 ευρώ ισχύει για φορολογούµενο µε δύο παιδιά
ενώ για κάποιον µε τρία παιδιά είναι µεγαλύτερο».
Στη Νέα Υόρκη για αναζήτηση επενδυτών
Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Αύριο, Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις
(14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

https://www.thenewspaper.gr/
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για επαφές µε επενδυτές

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 – τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονοµικών.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Θα συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link

Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος,
προκειµένου να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Αύριο, Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του
συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα
απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε
εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece – Σειρά
επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
Τη Δευτέρα 10/12 ο Ευ. Τσακαλώτος θα απευθύνει κεντρική ομιλία στη διάρκεια του
επίσημου γεύματος του συνεδρίου

Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, για
να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Αύριο, Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, ο υπουργός θα απευθύνει κεντρική οµιλία κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13:15 - 14:45 τοπική ώρα) και αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις
(14:45-15:15 τοπική ώρα) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
www.bankingnews.gr
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευ. Τσακαλώτος για το συνέδριο Invest in Greece

Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
THESSNEWS-DESK
Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018),
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.

Σύµφωνα µε το naftemporiki.gr, αύριο, Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου
(13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί
συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος

Την 10η Φεβρουαρίου 2018 η AcroBase έγινε 30 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!
Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος συναντάται µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο
υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών
εταιρειών
ΤοΒΗΜΑ Team
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Δείτε επίσης
Νέα Υόρκη
Τσακαλώτος
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια
του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει
κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του
συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους...
διαβάστε περισσότερα...
Δηµοσίευση από : in.gr - Σήµερα
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Στις Η.Π.Α. ο Ευ. Τσακαλώτος
Θα παραστεί στο 20ο συνέδριο Invest In Greece και θα συναντήσει εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
Στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. μεταβαίνει σήμερα, 9/12, ο Υπουργός Οικονομικών προκειμένου να λάβει μέρος
στο 20ο συνέδριο Invest In Greece το οποίο διοργανώνει η Capital Link από σήµερα µέχρι και την Τρίτη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ευκλείδη Τσακαλώτου, τη Δευτέρα 10/12, ο ΥΠΟΙΚ θα απευθύνει την
κεντρική ομιλία στο πλαίσιο επίσημου γεύματος στις 13:15 ώρα Νέας Υόρκης και στις 14:45 θα
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος έχει προγραμματίσει σειρά επαφών
µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. μεταβαίνει σήμερα, 9/12, ο Υπουργός Οικονομικών προκειμένου να λάβει μέρος
στο 20ο συνέδριο Invest In Greece το οποίο διοργανώνει η Capital Link από σήµερα µέχρι και την Τρίτη.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ευκλείδη Τσακαλώτου, τη Δευτέρα 10/12, ο ΥΠΟΙΚ θα απευθύνει την
κεντρική ομιλία στο πλαίσιο επίσημου γεύματος στις 13:15 ώρα Νέας Υόρκης και στις 14:45 θα
παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη, ο κ. Τσακαλώτος έχει προγραμματίσει σειρά επαφών
µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

https://www.cnn.gr/
Publication date: 09/12/2018 11:15
Alexa ranking (Greece): 93
https://www.cnn.gr/oikonomia/story/157621/sti-nea-yorki-ti-deytera-o-eykleidis-tsa...

Στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Newsroom , CNN Greece
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει
στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018) στο
Metropolitan Club.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη, ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει
σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Για Νέα Υόρκη ταξιδεύει ο Τσακαλώτος
Για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

http://www.in.gr/
Publication date: 09/12/2018 11:07
Alexa ranking (Greece): 47
https://www.in.gr/2018/12/09/economy/sti-nea-yorki-metavainei-o-tsakalotos/

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Τσακαλώτος
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών in.gr
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλ. Τσακαλώτος

Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει
στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018),
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Αύριο, Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις
(14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

http://www.bankwars.gr/
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Ο Τσακαλώτος στη Ν.Υόρκη αναζητώντας επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan
Club.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Αύριο, Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις
(14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Από Αθ. Ακ.
Στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης θα παραστεί ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος .
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Ν.Υόρκη ο Τσακαλώτος για το συνέδριο Invest in Greece
#Ευκλείδης Τσακαλώτος
Newsroom 09/12/2018 10:44 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης
Τσακαλώτος για να δώσει το «παρών» στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital
Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου
γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Συνιστώ υποµονή για τη µείωση του αφορολογήτου
Ο υπουργός Οικονοµικών «συνιστά υποµονή» για τη µείωση του αφορολόγητου το 2020, όπως συνιστούσε
και σε όσους και όσες προκαταλάµβαναν τη µείωση συντάξεων, σε συνέντευξή του στην «Καθηµερινή της
Κυριακής».
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος σηµειώνει ότι η κυβέρνηση δε διαθέτει όλο το δηµοσιονοµικό χώρο για
φοροελαφρύνσεις, καθώς ένα κοµµάτι κατευθύνεται σε δράσεις για την ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους.
«Μετά την έξοδο από τα µνηµόνια δηµιουργούµε πλέον τις συνθήκες για ανάκαµψη, συνεχίζοντας τις
µεταρρυθµίσεις και χρησιµοποιώντας το δηµοσιονοµικό χώρο για να τονώσουµε την πραγµατική
οικονοµία» αναφέρει ο κ. Τσακαλώτος. «Επιστρέφουµε στην κανονικότητα» αναφέρει δηλώνει
χαρακτηριστικά, σύµφωνα µε τον Σκάι.
Αναφερόµενος στο πότε θα βγούµε στις αγορές, ο υπουργός Οικονοµικών επισηµαίνει ότι τη
συγκεκριµένη περίοδο υπάρχει µεγάλη µεταβλητότητα στα επιτόκια και κάνει γνωστό ότι επειδή
επιστρέφουµε στην κανονικότητα, όπως αναφέρει, ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους),
µέχρι το τέλος του χρόνου θα παρουσιάσει ολοκληρωµένο σχέδιο για τις χρηµατοδοτικές µας ανάγκες για
το 2019 και ένα πλαίσιο προγραµµατισµού για το πόσες φορές και σε τι χρονικό ορίζοντα θα βγούµε στις
αγορές.
Ο υπουργός σηµειώνει ακόµα ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν στη λήξη της κοινοβουλευτικής θητείας.
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest
in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

Πηγή: euro2day.gr
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Για Νέα Υόρκη ταξιδεύουν Τσίπρας και Τσακαλώτος
Στις Ηνωµένες Πολιτείες µεταβαίνει σήµερα, Κυριακή, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
για το 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link αύριο Δευτέρα 10
Δεκεµβρίου 2018.
Σηµειώνεται ότι στο συνέδριο συµµετέχει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υφυπουργός
Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, οι οποίοι θα απευθύνουν οµιλία το πρωί της Δευτέρας (τοπική
ώρα), καθώς και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
τη διάρκεια του αυριανού επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15
τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Επίσης, θα µετέχουν και άλλες σηµαίνουσες
προσωπικότητες της πολιτικής και οικονοµικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών και εισηγµένων εταιρειών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
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Στη Ν.Υόρκη για το συνέδριο Invest in Greece µεταβαίνει ο Ευκλείδης
Τσακαλώτος
Newsroom
Δηµοσίευση
9.12.2018 | 10:36
Ανανέωση
9.12.2018 | 10:37
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευ. Τσακαλώτος - [Left.gr]
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης. Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο
Υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά θα δώσει συνέντευξη Τύπου, στον
χώρο του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Ant1news.gr ·

πριν από 8 λεπτά ·

Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης. Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο
Υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά θα δώσει συνέντευξη Τύπου, στον
χώρο του συνεδρίου. Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Οικονοµικών έχει
προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλείδης Τσακαλώτος για το Συνέδριο «Invest in Greece»
Στο συνέδριο συµµετέχει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υφυπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης.
Στις Ηνωµένες Πολιτείες µεταβαίνει σήµερα, Κυριακή, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
για το 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link αύριο Δευτέρα 10
Δεκεµβρίου 2018.
Σηµειώνεται ότι στο συνέδριο συµµετέχει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο υφυπουργός
Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, οι οποίοι θα απευθύνουν οµιλία το πρωί της Δευτέρας (τοπική
ώρα), καθώς και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
τη διάρκεια του αυριανού επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15
τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Στη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών. Επίσης, θα µετέχουν και άλλες σηµαίνουσες
προσωπικότητες της πολιτικής και οικονοµικής ζωής της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι των τεσσάρων
συστηµικών τραπεζών και εισηγµένων εταιρειών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.
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Ειδήσεις Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

http://www.capital.gr/
Publication date: 09/12/2018 10:29
Alexa ranking (Greece): 91
http://www.capital.gr/oikonomia/3332225/sti-nea-uorki-metabainei-o-eu-tsakalotos...

Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνει ο Ευ. Τσακαλώτος για το συνέδριο Invest in Greece
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής για να συμμετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ, την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια του επίσημου
γεύματος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο υπουργός Οικονομικών θα απευθύνει κεντρική ομιλία.
Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονομικών έχει προγραμματίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
Capital Link
Invest in Greece
Ευκλείδης Τσακαλώτος

https://www.voria.gr/
Publication date: 09/12/2018 10:28
Alexa ranking (Greece): 380
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ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ - ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο ΥΠΟΙΚ έχει προγραµµατίσει σειρά σηµαντικών
επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών
Στη Νέα Υόρκη, µεταβαίνει ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να
συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου
2018), στο Metropolitan Club.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

https://www.aftodioikisi.gr/
Publication date: 09/12/2018 10:28
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος -Επαφές µε επενδυτές
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.

Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

https://www.naftemporiki.gr/
Publication date: 09/12/2018 10:28
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Στη Νέα Υόρκη ο Ευκλ. Τσακαλώτος
Στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ µεταβαίνει ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, προκειµένου να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο
Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της
Νέας Υόρκης.
Αύριο, Δευτέρα, κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45- τοπική ώρα) ο
υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου στις
(14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
naftemporiki.gr
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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https://www.epoli.gr/ependyseis-yorki-oikonomikwn-eykleidis-a-102378.html

Επενδύσεις: Στη Νέα Υόρκη ο Υπ. Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος 09.12.18
| 10:21
Ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη των Ηνωµένων Πολιτειών
Αµερικής για να συµµετάσχει στο 20ο Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11
Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου (13.15-14.45 - τοπική
ώρα) ο υπουργός Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία. Αµέσως µετά ακολουθεί συνέντευξη Τύπου
στις (14.45-15.15 τ.ώ.) στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.

http://www.ant1news.gr/news
Publication date: 09/12/2018 10:26
Alexa ranking (Greece): 801
http://www.ant1news.gr/news/Economy/article/522187/mparaz-epafon-tsakalotoy-...

Μπαράζ επαφών Τσακαλώτου µε επενδυτές στις ΗΠΑ
Ο Υπ. Οικονοµικών µεταβαίνει στην Νέα Υόρκη, για να απευθύνει οµιλία στο ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece.
Ο Υπ. Οικονοµικών µεταβαίνει στην Νέα Υόρκη, για να απευθύνει οµιλία στο ετήσιο Συνέδριο Invest in
Greece.
Ο Υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος µεταβαίνει στη Νέα Υόρκη για να συµµετάσχει στο 20ο
Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που διοργανώνει η Capital Link (9-11 Δεκεµβρίου 2018), στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης.
Την Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου κατά την διάρκεια του επίσηµου γεύµατος του συνεδρίου ο Υπουργός
Οικονοµικών θα απευθύνει κεντρική οµιλία.
Αµέσως µετά θα δώσει συνέντευξη Τύπου, στον χώρο του συνεδρίου.
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στη Νέα Υόρκη ο Υπουργός Οικονοµικών έχει προγραµµατίσει σειρά
σηµαντικών επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών.
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Στη Νέα Υόρκη θα Βρεθούν αύριο ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μαζί με
τον αναπληρωτή του Γιώργο Χουλιαράκη στο πλαίσιο του συνεδρίου του Capital Link όπου θα
συζητηθούν όλα τα ανοιχτά μέτωπα στην ελληνική οικονομία

Οι επενδυτές

συνεχίζουν
να μη βλέπουν
την Ελλάδα
1

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΑΣΙΜΕΣ
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΩΡΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΑ
ΤΑΣΟΣ ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
tdasopoulos@e-typos.com

Aßeßaios ο xpôvos επανόδου oris ayopés
ΟΛΑ ta ανοιχτά μέτωπα στην ελληνική οικονομία
αλλά και η έντονη ανησυχία για την παρατεταμένη
προεκλογική περίοδο που έχει ξεκινήσει άτυπα
η κυβέρνηση θα βρεθούν στο επίκεντρο των
συζητήσεων που θα έχει αύριο ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώιος μαζί με
τον αναπληρωτή του Γιώργο Χουλιαράκη στις
συναντήσεις που θα έχουν στο πλαίσιο του
συνεδρίου του Capital link στη Νέα Υόρκη Οι
δυο υπουργοί θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις
στους επενδυτές σε δυο επίπεδα Το πρώτο
είναι αυτό που τους αφορά άμεσα δηλαδή
το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου τον
επόμενο χρόνο και τον οδικό χάρτη για τη μόνιμη
επάνοδο της Ελλάδας στο δανεισμό από τις
αγορές Επίσης θα πρέπει να πείσουν ότι παρά
τις καθυστερήσεις η Ελλάδα θα μπορέσει να
κερδίσει το χαμένο χρόνο και θα πετύχει αν όχι
να ξεπεράσει το στόχο νια ανάπτυξη 2,5 το
2019 Τούτο με δεδομένο το κύμα των παροχών
ύψους 1,6 δισ ευρώ που θεσμοθετήθηκαν
τις τελευταίες εβδομάδες σε αναδρομικό και

επενδυτική καραντίνα
κινδυνεύει να παραμείνει
η Ελλάδα τουλάχιστον μέχρι
και το τρίτο τρίμηνο του
2019 λόγω των διαδοχικών καθυ

Σε

στερήσεων σε τράπεζες

k

1

αποκρατικοποιήσεις

δημόσιες επενδύσεις

αλλά και της πρόωρης παρατεταμένης

προεκλογικής περιόδου
Στο μεγαλύτερο πρόβλημα την
αδυναμία ουσιαστικής χρηματοδότησης
της οικονομίας από τις τράπεζες
λόγω των κόκκινων δανείων
ύστερα από πολλές καθυστερήσεις
η ουσιαστική λύση παραπέμπεται
για το επόμενο φθινόπωρο
Σε στρατηγικό επίπεδο η έλλειψη
σχεδιασμού για τη στρατηγική
αντιμετώπισης των κόκκινων
κινητοποίησε την κυβέρνηση
μόνο όταν οι αγορές προεξόφλησαν
την ανάγκη νέων κεφαλαίων για τις
μεγάλες εμπορικές τράπεζες λόγω
και πάλι των κόκκινων δανείων
μετά τα μέσα του 2019 με αποτέλεσμα
να καταρρεύσουν οι μετοχές
τους Τώρα λοιπόν έχει αρχίσει μια
πιο σοβαρή προσπάθεια για μαζικές
πωλήσεις δανείων με την ενεργό
συμμετοχή του Δημοσίου που δεν
αναμένεται να τελεσφορήσει πριν
από το τρίτο τρίμηνο του 2019
δανείων

την προστασία της πρώτης κατοικίας
χωρίς να έχει σοβαρές επιδόσεις
στην εκκαθάριση των εκκρεμών
του νόμου
Με αυτά τα δεδομένα η πιστοδοτική
πολιτική των τραπεζών θα
είναι το ίδιο αυστηρή τουλάχιστον
αιτήσεων

ως το επόμενο φθινόπωρο

παρατείνοντας

και την πιστωτική ασφυξία
στην πραγματική οικονομία
Την ίδια ώρα εκτός από το
μεταβαλλόμενο φορολογικό
περιβάλλον που αποτρέπει την
προσέλκυση επενδύσεων η κυβέρνηση
καθυστέρησε ακόμη και
συνεχώς

Καθυστερήσεις
Η δυνατότητα που θα έπρεπε να
εμπεριέχεται στο νόμο Κατσέλη
Σταθάκη είναι η άρση του τραπεζικού
απορρήτου για να εντοπιστούν
οι στρατηγικοί κακοπληρωτές ώστε
να τύχουν της προστασίας του νόμου
όσοι πραγματικά έχουν ανάγκη
Αυτό έγινε με μεγάλη καθυστέρηση
στις αρχές του 2018 Σήμερα με
135.000 αιτήσεις σε εκκρεμότητα
που αντιστοιχούν σε δάνεια περίπου
18 δισ ευρώ έναντι 84 δισ
του συνόλου των κόκκινων δανείων
η κυβέρνηση ψάχνει στο παρά
πέντε για λύση που θα παρατείνει

σίγουρες

επενδύσεις που μπορούσαν
να έχουν ολοκληρωθεί Χαρακτηριστικό
παράδειγμα η επένδυση στο
Ελληνικό Αποτελεί θέμα συζήτησης
Ελλάδας και θεσμών από το 2016
βρίσκεται σε ενδιάμεσο στάδιο
καζίνο που θα διαρκέσει
μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του
2019 με την ανταλλαγή μετοχών να
πρέπει να περιμένει τουλάχιστον
δημοπράτηση

ΛψιΛθ<£νθ

έόαφος για
επενδύσεις

μέχρι και το καλοκαίρι Οι ενεργειακές
επενδύσεις είναι σε φάση

κοινωνικό μέρισμα αλλά και την προεκλογική
περίοδο που έχει ξεκινήσει πρόωρα με άγνωστη
εξέλιξη τους επόμενους μήνες Στο θέμα του
χρέους η Ελλάδα έχει ως εφόδιο τη συμφωνία
του Ιουνίου για την ελάφρυνσή του αλλά θα
πρέπει να αντιμετωπίσει τη χαμηλή πιστοληπτική
βαθμίδα που της δίνουν οι οίκοι αξιολόγησης
εκπρόσωποι των οποίων θα δώσουν το παρών
στο συνέδριο μαζί με εκπροσώπους του ΔΝΤ και
μεγάλων επενδυτικών τραπεζών όπως η Goldman
Sachs Το δεύτερο που θα πρέπει να απαντήσουν
οι Ελληνες αξιωματούχοι μαζί με τους τραπεζίτες
είναι το σχέδιο για τη μείωση των κόκκινων
δανείων που επεξεργάζονται και αναμένεται να
ξεδιπλωθεί ως τα μέσα του επόμενου χρόνου
αλλά βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του στάδια
Αν οι επενδυτές δεν πειστούν νια το σχεδιασμό
όπως συμβαίνει μέχρι τώρα η επάνοδος στις
αγορές θα αργήσει με δεδομένο και το δυσμενές
διεθνές περιβάλλον που διαμορφώνεται για τον
επόμενο χρόνο οπότε το μαξιλάρι των 24 δισ
δεν θα είναι αρκετό

διαγωνισμού ενώ η αξιοποίηση
της συμμετοχής του Δημοσίου στο
ΔΑΑ Ελευθέριος Βενιζέλος και τα
περιφερειακά λιμάνια είναι σε
Ετσι η Ελλάδα χάνει
για άλλη μια χρονιά τον ούτως ή
άλλως φιλόδοξο στόχο για έσοδα
από αποκρατικοποιήσεις 2,9 δισ
καθυστέρηση

ευρώ

Υπερταμείο

φάντασμα

Την ίδια ώρα η Ελληνική Εταιρία
Συμμετοχών και Περιουσίας ΕΕ
ΣΥΠ το λεγόμενο Υπερταμείο αν
και νομοθετημένο από το 2016 δεν
έχει δώσει ακόμη δείγμα προθέσεων
για την αξιοποίηση της δημόσιας
περιουσίας Ακόμη και η
μεταφορά διαχείρισης
ακινήτων που έγινε κυρίως για να
κλείσει το πρόγραμμα συνοδεύτηκε
από ειρωνικά σχόλια και κατηγορίες
για την ΚΥΑ που μετέφερε
νοσοκομεία και αρχαιολογικούς
καθυστερημένη

χώρους
Το βασικό επενδυτικό πρόγραμμα
του Δημοσίου το Πρόγραμμα Δη¬

μοσίων Επενδύσεων πάσχει από
υποεκτέλεση που αναμένεται να
προσεγγίσει το 1,8 δισ την τριετία

2016-2018 από τα οποία 463 εκατ
ευρώ το 2016 800 εκατ ευρώ το
2017 και 350-500 εκατ ευρώ κατά
το τρέχον έτος
Βασική αιτία η καθυστέρηση
ωρίμανσης μεγάλων έργων κάτι
που αποτυπώνεται και στην πορεία
εξελιξης των συνολικών επενδύσεων
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛ
ΣΤΑΤ για το τρίτο τρίμηνο του έτους
οι επενδύσεις μειώθηκαν κατά 23
λόγω φαινομένου βάσης
Ως τον Σεπτέμβριο του 2017 έγινε
παραλαβή τμημάτων μεγάλων
οδικών αξόνων που ξεκίνησαν με
τη συμφωνία του 2013 που δεν
επαναλήφθηκε φέτος με αποτελε
σμα η διαφορά να είναι αρνητική
για το 2018
Το ίδιο αναμένεται και το 2019
Γι αυτό και οι δημόσιες επενδύσεις
περικόπηκαν εκ των προτέρων για
να χωρέσουν οι παροχές των 910
εκατ ευρώ a
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Το όπλο του ΟΔΔΗΧ
στη Νέα Υόρκη
Μια σημαντική διάκριση που απέσπασε
πρόσφατα ο Οργανισμοί Διαχείριση
Δημοσίου Xpéous ΟΔΔΗΧ είναι ο àoos
που θα έχει στο μανίκι του ο επικεφα
λή5 του οργανισμού Δημήτρη Τσά
KGovas

oris aupiavés επαφέ5 του με

επενδυτέ5 στη Νέα Υόρκη Οι επαφέ5
θα γίνουν στο πλαίσιο του 20ού Ετήσιου

Φόρουμ του Capital Link
Η απρόσμενη για τον ΟΔΔΗΧ διάκριση
ήρθε στα τέλη Νοεμβρίου όταν η
ιστοσελίδα για θέματα διαχείριση

κορυφαία

επενδυτικού κινδύνου risk
management risk.net απένειμε στον
οργανισμό το βραβείο του Κρατικού
Διαχειριστή Κινδύνου xns Xpoviàs για
την περυσινή ανταλλαγή των ομολόγων
του PSI Η βράβευση προκάλεσε πολλά
θετικά σχόλια otous κύκλου5 των

διαχειριστών χαρτοφυλακίου των
τραπεζών των funds και των υπολοίπων

κατηγοριών επενδυτών και ήρθε στην

καλύτερη δυνατή στιγμή ko0güs η
Ελλάδα επιδιώκει να βελτιώσει το
προφίλ ms και να επιστρέψει oris
αγορέ5 μέσα στο πρώτο τρίμηνο-τε
τράμηνο του 2019
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΜΟΛΟΓΑ

Η Ελλάδα
συναντά

την ελίτ

ms Wall Street
για επενδύσει
Την ώρα που τα μαύρα σύννεφα
στο διεθνές οικονομικό και
πολιτικό περιβάλλον πυκνώνουν
κυβερνητικοί αξιωματούχοι
επενδυτές και τραπεζίτες
θα συμμετάσχουν τη Δευτέρα
στο επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα μετά τα Μνημόνια
στη Νέα Υόρκη το οποίο παραδοσιακά
προσελκύει την ελίτ της
Wall Street

επιχειρηματίες

Σελ Β2
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Ο

προβληματισμός

των ξένων
επενδυτών

για την
ανάπτυξη
και την
στις
αγορές Οι
επιστροφή

τομείς που

συγκεντρώνουν

το
επενδυτικό
ενδιαφέρον

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΠΚΙΔΗΣ

Ι

ην ωρο που τα μαυρο σύννεφα

στο διεθνές οικονομικό
και πολιτικό περιβάλλον
πυκνώνουν και ο
εκλογικός κύκλος δημιουργεί
νέα δεδορένα κυβερνητικοί
επιχειρηματίες επενδυτές
και τραπεζίτες θο ουμμετάσχουν
τη Δευτέρα στο επενδυτικό ουνέδριο
για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια
που διοργανώνει η Capital Link σε
συνεργασία με το New York Stock
αξιωματούχοι

Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στη Νέα Υόρκη και
το οποίο παραδοσιακά προσελκύει
την ελίτ της Wall Street

Η Ελλάδα πάντως για τα διεθνή
επενδυτικά κεφάλαια παραμένει
στο περιθώριο απόρροια τόσο του
εκλογικού κύκλου όσο και του γεγονότος
ότι η δυναμική του παγκόορι
ου οικονομικού κύκλου υποχωρεί
την ώρα που οι πολιτικοί κίνδυνοι
αυξάνουν Σε ένα τέτοιο περιβάλλον
χώρες όπως η Ελλάδα που
μετά την παγκόσμια κρίση του 2008
δεν ανέκαμψαν ουσιαστικά γιατί
είχαν τον δικό τους Γολγοθά η
ανάκαμψη έχει καθυστερήσει και
είναι αδύναμα βρίσκονται σε πιο
δύσκολη θέση
Τα υψηλότερα επιτόκια στις
ΗΤΤΑ σε συνδυασμό με την άνοδο
των αποδόσεων των ορολόγων
σε ένα δυσκολότερα

παραπέμπουν

διεθνές

οικονομικό σκηνικό Οι νέες
εκδόσεις επίσης κρατικού χρέοοςτο
2019 στην ευρωζώνη όταν η EKT
θα έχει τερματίσει το πρόγραμμα
αγορών ομολόγων της θα ανέλθει
στο υψηλότερα επίπεδο από το
2014 Το απστέλεορα είναι οι συμ¬

μετέχοντες στην αγορα να αναρωτιούνται
ποιος θο απορροφήσει τις
νέες αυτές κυβερνητικές εκδόσεις
ομολόγων EGB χωρίς τη στήριξη
τσυ πραγράμματος QE και πσισς
θο είναι ο αντίκτυπος στην αγορά

ξήθηκε με ρυθμό 1,0 στο τρίτο
τρίμανο του έτους Για τη Citi η ανάπτυξη
της ιδιωτικής κατανάλωσης
παραμένει αδύναμα περίπου στο
1
κατά μέσο όρο το 2018 στο
ίδιο επίπεδο με το 2017 αλλά η
βελτίωση των εισοδημάτων από τον

Σοβαρές προκλήσεις

τουρισμό την περίοδο της άνοιξης
και το καλοκαίρι συνέβαλε στην
αύξηση του ΑΕΠ το οποίο αναμένεται
να κυμανθεί πιθονως πάνω από
2 το 2018 Οι επενδύσεις παραμένουν
αδύναμες και προβλέπεται
ότι θο μειωθούν κατά περίπου 10
εφέτος Οι τάσεις θο συνεχιστούν
και το 2019 με ανάπτυξη κατά μέσο
όρο ελαφρώς κάτω του 2 σε
πραγματικούς όρους

Με την Ελλάδα σε αυτή τη φάση

ουσιαστικά

εκτός αγορών καθώς το
κόστος δανεισμού της κυμαίνεται
στο απαγορευτικό 4,2 4,5 για
τοος τίτλους αναφοράς 10 ετών οι
οικονομολόγοι αναρωτιούνται με
τι επιτόκιο θα δανειστεί η χώρα τα
4-7 δισ ευρώ που φέρεται ότι θέλει
να αντλήσει από τις αγορές κατά το
2019 παρά το ενισχυμένο ταμειακό
μαξιλάρι των 24 1 δισ ευρώ που
καλύπτει τις ανάγκες χρηματοδότησης
της για περίπου 22 μήνες
Η Ελλάδα για τοος ξένοος επενδυτές
αντιμετωπίζει σοβαρές πμα
κλήσεις παρά την έξοδο από τα
μνημόνια Είναι χαρακτηριστικό
ότι μετά τη συρρίκνωση του ΑΕΠ
της κατά 27,8 μεταξύ του 2ου
τριμήνου του 2007 και του 3ου
του 2015 η ελληνική οικονομία
σταθεραποιήθηκε πετυχαίνοντας
πλέον ρυθμούς ανάπτυξης
στην περιοχή του 2 για την περίοδο
2018 2019 οι οποίοι με τις
επενδύσεις στο ναδίρ δεν μπορούν
να καλύψουν τις πληγές της κρίσης
Η μείωση των επενδύσεων συνεχίζει
να υπονομεύει τις προοπτικές
ανάπτυξης του ελληνικού ΑΕΠ την
παραγωγικότητα τα επίπεδα των
μισθών και την πραγματική
τριμήνου

απασχόληση

Η ανάπτυξη ενισχύθηκε πάντως
για ένατο συνεχόμενο τρίμανο καθώς
σύμφωνα με τα προσωρινά
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το ΑΕΠ αυ¬

Η

κυβερνητική αποστολή

Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
θο απευθύνει μήντιμα ενώ η

κυβερνητική

αποστολή αποτελείται
από τον κ Ευκλείδη Τσακαλώτο
υπουργό Οικονομικών ο οποίος

θο είναι και ο κεντρικός ομιλητής
στο γεύμα του συνεδρίου τον κ
Γιώργο Χουλιαράκη αναπληρωτή
υπουργό Οικονομικών την κυρία
Ελενα Κουντουρά υπουργό Τουρισμού
τον κ Γιώργο Τζιάλλα

γενικό γραμματέα Τσοριστικής
και Ανάπτυξης υπουργείο
Τουρτομαύ τον κ Γιάννη Μπράχο
γενικό γραμματέα Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Αναπτυξισκής
Συνεργασίας υπουργείο Εξωτερικών
Μέλος του ΔΣ του Enterprise
Greece και τον κ Γεώργιο Πιτστ
Αή διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
Στην πορεία της ελληνικής
θο αναφερθούν οι Silvia
Ardagna της Goldman Sachs
International Τάσος Αναστασάτος
Πολιτικής

οικονομίας
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Κυβερνητικοί

αξιωματούχοι

επιχειρηματίες

επενδυτές
και τραπεζίτες θα
συμμετάσχουν τη
Δευτέρα στο επενδυτικό
συνέδριο
για την Ελλάδα
μετά τα μνημόνια
που διοργανώνει
η Capital Link σε
συνεργασία με το
New York Stock
Exchange

της Eurobank και της Ενωσης Ελληνικών
Τρουεζών Declan Costello
της EE Elena Duggar της Moody's

και Bob Traa του ΔΝΤ
Για την επιστροφή της Ελλάδας
σης αγορές με την έκδοση ομολόγων
τόσο από την κυβέρνηση
όσο και από τις τράπεζες και τις
επιχειρήσεις θα συζητήσουν οι
Giulio Baratta της BNP Paribas
Philip Brown της Citi Κωνσταντίνος
Βασιλείου της Eurobank
Ergasias Βασίλης Κοτσιράς
της Εθνικής Morven Jones της
Nomura International και Δημήτριος
Τσάκωνας γενικός διευθυντής
του ΟΔΔΗΧ
Στο τραπεζικό σύστημα θο
με συντονιστή τον Πάνο
ΠαπαζοΥλου της ΕΥ οι Αρτεμης
Θεοδωρίδης Alpha Bank
Francesco Drudi EKT Νίκος
Καραμοόζης Ενωση Ελληνικών
Τρουεζών Eurobank Julien Petit
της Goldman Sachs Παύλος Μυλωνάς
Εθνική και Χρήστος Μεγάλου
Πειραιώς
Τις ευκαιρίες στον τομέα των
μη εξυπηρετούμενων δανείων και
των αναδιαρθρώσεων των χαρτοφυλακίων
θα αναλύσουν οι Θεόδωρος
Αθανασόπουλος Alpha
Bank Σπύρος Παντελιάς ΤτΕ
Martin Czurda ΤΧΣ Γιώργος Γε
ωργακόπουλος Πειραιώς Bob
Liao Citi και Σπύρος Τσιλόγλου
Credit Suisse Το επενδυτικό τοπίο
θο αναλύσουν οι Τ Talseth Amerra
Capital D Schamis Atlas N
Σταθόπουλος BC Partners S
Dziurman EBRD Σ Σπυρό
πουλος Oaktree Α Διαμαντά
κης Citi Τ Σολωμός Elikonos
Capital Απ Ταμβακάκης EOS
Capital Partners
αναφερθούν

Ο τουρισμός
n ενέργεια και
τα βραβεία
Ο τομέας του τουρισμού θο
αναλυθεί και από την Ελε
να Κουντουρά και από τον

γενικό γραμματέα του σχετικού
υπουργείου Γ Τζιάλ
λα αλλά και τους Ν Χατζή
Κ Δεδη της
Marriott
της
Mirum Hellas και Π Γκίνο της
Shaner Γιώργο Γαλανάκη της
Lampsa Για το real estate θα
μιλήσουν οι Δ Ανδριόπουλος
της Dimand Ο Αθανασίου
της Lamda Γ Χρυσικός της
Grivalia και Αρ Καρυτινός
της Pangea και Christopher
Baldwin της Nomura Για
ιστορίες επιτυχίας ελληνικών
πολυεθνικών θο μιλήσουν οι
P Mierkowski της BNP Α
Κεραστάρης της Intralot και
Τ Κανελλόπουλος του Τιτάνα
Για τον ρόλο της Ελλάδας
ως πύλης ενέργειας θο μιλήσουν
οι Α Jossien της BNP
Μ Ρήγας της Energean Γ
Αλεξόπουλος των ΕΛΠΕ Αλεξάνδρα
Κόνιδα της ΔΕΗ και
Arnos Hochstein της Tellurian
Για τη ναυτιλία θα μιλίσσυν οι
Christa Volpicelli Citi Σταμάτης
Τσαντάνης Seanergy
Maritime Αριστείδης Π Πίττας
Euroseas Πάνος Ξενο
κώστας ΟΝΕΧ και Χάρης
Κοσμάτος Tsakos Energy
Ειδικό βραβείο θα απονεμηθεί
στον κ Ευάγγελο Μυτιληναίο
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
του ομώνυμου ομίλου
τον οποίο θα παρουσιάσει ο
ομογενής επιχειρηματίας κ
Ντιν Μητρόπουλος πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της
Metropoulos Company Κατά
το δείπνο κύριος ομιλητής
θα είναι ο κ Μάθιου Πάλ
μερ αναπληρωτής υφυπουργός
Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές
και τις Ευρασιατικές
Σχέσεις
Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου
2018 κατά την Ημέρο
στο Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης η ελληνική
αποστολή θα χτυπήσει το
της λήξης των εργασιών
Ελλάδος

καμπανάκι

Στο συνέδριο θο βρεθούν
οι διεθνείς τράπεζες BNP
Paribas Citi Credit Suisse
Goldman Sachs και Nomura
International αλλά και
επενδυτές όπως οι
Amerra Capital Atlas Merchant
Capital BC Partners EOS
Capital Partners και Oaktree
Από πλευράς εταιρειών θο
συμμετάσχουν μεταξύ άλλων
οι Dimand Elikonos
Capital Partners ElvalHalcor
Energean Oil Gas EY
Grivalia Prc^rties ΕΑΠΕ
Intralot Lamda Development
Lampsa Madias Partners
Marriott International
McKinsey Moody's
NBG Pangaea
New York Stock Exchange
ΟΠΑΠ ΔΕΗ Τιτάν Danaos
διεθνείς

Μυτιληναίος

Corporation Eurodry
Euroseas και Tsakos Energy

Navigation
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Ξεκινά η πρόωρη
εξόφληση του
δανείου του ΔΝΤ
4-5
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ΑΠΟ TO 2019

εκινα npc
Η

ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΞΕΦΟΡΤΩΘΕΙ

2

δίσ ακριβού xpéovs npos το Ταμείο Ακολουθούν

το 2019 στην
του
μισού xpéous Tns
πρόωρη αποπληρωμή
EAAàôas npos το AisGvès Νομισματικό Ταμείο
ΔΝΤ είναι ο Opyaviopôs Διαχείριση Δημοσίου

συνολικού ùijjous περίπου 2 δισ ευρώ τη νέα χρονιά

Xpéous ΟΔΔΗΧ με Tis ευλογίε των δανειστών

απαλλαγεί πλήρ&κ από το ακριβότερο κομμάτι του
δανείου του ΔΝΤ
Τουλάχιστον μέχρι τα μέσα του 2022 δεν θα εξοφληθεί
πλήρακ το δάνειο του Ταμείου ώστε να
συνεχίσει να μετέχει as σύμβουλθ5 στην ενισχυμένη
μεταμνημονιακή εποπτεία Tns xcopas pas Οι
Ευρωπαίοι θέλουν την παρουσία του ΔΝΤ λόγω ms
βαρύτηταε που έχει στα μάτια των αγορών
Ολε5 οι αναγκαίεβ λεπτομέρειεβ για τη σταδιακή
πρόωρη εΕόφληση έχουν συμφωνηθεί σε τεχνικό
επίπεδο τόσο με το ΔΝΤ όσο και με tous Ευρωπαί
ous Με την αποπληρωμή pépousTOU δανείου από
τον διεθνή οργανισμό πριν από τη λή&ι του η
αντικαθιστά ακριβό βραχυπρόθεσμο xpéosro
οποίο είχε κυμαινόμενο επιτόκιο και συναλλαγμα
πκό κίνδυνο με φθηνότερο μεσοπρόθεσμο που θα
έχει σταθερό επιτόκιο Συνεπώε επιτυγχάνεται
ελάφρυνση του xpéous Πιλότο για την υλοποίηση
auTÙs Tns μίνι αναδιάρθρωση5 αποτελούν οι αντί
στοιχε5 κινήσει Tns Πορτογαλία5 και Tns Ιρλανδία5
Την περασμένη Τρίτη το Συμβούλιο των Διευθυντών

ETOipos να προχωρήσει από

Του ΜΑΡΙΟΥ ΡΟΖΑΚΟΥ
m

rozai<os@ydhoo corn

τα 9,4 δισ ευρώ που καλείται να
καταβάλει συνολικά η χώρα pas στο ΔΝΤ
é&)s Tis apxés του 2024 προκειμένου να
μηδενίσει as οφειλέβ Tns τα 5 δισ έχουν
και ενέχουν αυΕημένο
τσουχτερό επιτόκιο 4,9
συναλλαγματικό κίνδυνο γΓ αυτό προβλέπεται να
επιστραφούν πριν από τη λήΕη tous Οι αναγκαίοι
πόροι θα αντληθούν είτε από το μα&λάρι διαθεσίμων
είτε από tis ayopés είτε και από Tis δύο πηγέβ
Σύ μφωνα με τον σχεδιασμό του ΟΔΔΗΧ και του
υπουργείου Οικονομικών τον οποίο αποκαλύπτει
σήμερα το business stories
Η αρχή θα γίνει με την πρόωρη εΕόφληση δόσεων

Από

θα ακολουθήσουν άλλα 3 δισ ευρώ τη διετία
2020-2021 ώστε εντ05 του 2021 η Ελλάδα να έχει

Ελλάδα

4. ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΝΤ
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ση του δανεί

του ΔΝΤ

άλλα 3 δισ την επόμενη διετία
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτική Στα
Θερότητα5 EFSF έδωσε στην Πορτογαλία την άδεια να
προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή του δανείου
ms από το ΔΝΤ aipovras την υποχρέωση ms xropas va
αποπληρώσει ένα ανάλογο ποοό του δανείου ms από
τον EFSF Είχε προηγηθεί αντίστοιχη απόφαση για την
Ιρλανδία πέρυσι Το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών
προτίθεται να ζητήσει το ίδιο μέοα orous πρώτοι μήνε5
του 2019
Οι δανειακέ5 συμφωνίε5 του EFSF με τα κράτη-μέλη
ms EupGûZGovns τα οποία προσέφυγαν στη δανειακή
βοήθειά του προβλέπουν ότι σε περίπτωση npôcopns
αποπληρωμή του δανείου tous από το ΔΝΤ θα πρέπει
να πληρώσουν άμεσα το ίδιο ποσό στον Μηχανισμό
εκτ05 εάν ο τελευταίθ5 αποφασίσει να άρει τη συγκεκριμένη

ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΝΤ
Etos

Ποσό
σε δισ ευρώ

2019

1,983

2020

1,983

2021

1,983

Βασική προτεραιότητα του ΟΔΔΗΧ για τη νέα χρονιά
είναι η επιστροφή ms xcopas oris ayopés Itoxos είναι
va προχωρήσει σε νέα έκδοση ομολόγου μέσα στο
πρώτο τρίμηνο-τετράμηνο του 2019 και να ακολουθήσει
πιθανότατα άλλη μία ώστε να αντληθούν συνολικά 4-5

Ο σχεδιασμ05 του ΟΔΔΗΧ

και η ματιά ms ελληνική5
κυβέρνησα και των ευρωπαϊκών

δισ ευρώ Εάν οι 6ie0veïs συνθήκε5 βελτιωθούν ο
πήχη θα ανεβεί στα 7 δισ ευρώ και η πρεμιέρα θα γίνει
με ΐοετέ5 ομόλογο Κάτι τέτοιο όμω5 φαίνεται εξαιρετικά
δύσκολο με τα σημερινά δεδομένα το σημαντικό
είναι να μην αργήσει να επιστρέφει η Ελλάδα επιτυχώ

θεσμών για τΐ5
npoomiKés τη5 ελληνική5
οικονομία5 θα παρουσιαστούν
3
σε επενδυτέβ αύριο
Δευτέρα στο 2θό Ετήσιο
Φόρουμ του Capital Link
στη Νέα Υόρκη
ΜεταΣύ των ομιλητών
θα είναι ο unoupyôs Οικονομικών
Ευκλείδης Τσα
καλώτος ο αναπληρωτή5
υπουργός Γιώργος Χου
λιαράκης και οι επικεφαλή5 του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης
Τσάκωνας και ms Ανεξάρτητης Apxns Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής Από ευρωπαϊκής πλευρά5
το παρών θα δώσουν ο επικεφαλή5τωντεχνοκρατών
τη Κομισιόν για την Ελλάδα Ντέκλαν Κοστέλο και ο

ms ayopts Δεν παίζει ρόλο αν θα είναι με wties lais ή
5aés ομόλογο ανέφερε στο b.s υψηλόβαθμο στέλε

ομόλογοι χου από χην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ΕΙ<Τ Φραντσέσκο Ντρούντι

2022

1,850

2023

1,295

2024

284

Σύνολο
ΠΗΓΗ ΟΔΔΗΧ

9,378

Μ
Μ

m

MSBœÊÊmÊÊÊt

υποχρέωση

Το αυριανό ραντεβού
στη Νέα Υόρκη

xos ενο5 απο tous τρεΐ5
μεγάλοι oîkous α&ολόγη
ons
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Επαφές των συστημικών τραπεζών
με επενδυτές στο Λονδίνο
Στο Λονδίνο βρέθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στελέχη από τις διοικήσεις
των τραπεζών στο πλαίσιο της εκδήλωσης που πραγματοποίησε η
Goldman Sachs με επαφές των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με
επενδυτών Κυρίαρχο θέμα στις συναντήσεις δεν ήταν τα
αποτελέσματα 9μήνου που ανακοίνωσαν οι τράπεζες την προηγούμενη
εβδομάδα αλλά τα σχέδια για τη μείωση των κόκκινων δανείων στη βάση
και των προτάσεων που έχουν επεξεργαστεί π ΤτΕ και η JP Morgan κατά
εντολή του υπουργείου Οικονομικών Είχε προηγηθεί την Πέμπτη
της Autonomus στην οποία συμμετείχαν η Alpha η Εθνική και η
Eurobank ενώ στην εκδήλωση της Goldman Sachs το παρών έδωσαν
και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες καθώς και ο Τιτάν ο ΟΠΑΠ και ο
ΟΤΕ Από τη Δευτέρα τα βλέμματα όλων στρέφονται στη Νέα Υόρκη και
στο συνέδριο της Capital Link με θέμα Invest in Greece στο οποίο
εκτός από τις τράπεζες και τα μεγάλα επενδυτικά funds με ενδιαφέρον
αναμένεται η ανακοίνωση από τον υπουργό Οικονομικών των κυβερνητικών
προθέσεων για τη στήριξη των τραπεζών στην προσπάθεια μείωσης
των κόκκινων δανείων Η πρόταση της ΤτΕ έχει πάρει ήδη το πράσινο φως
των εποπτικών αρχών που θεωρούν το σχέδιο ενδιαφέρον ενώ οι
του σχεδίου του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να
ανακοινωθούν διό στόματος Ευκλείδη Τσακαλώτου
εκπροσώπους

εκδήλωση

λεπτομέρειες

6. ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
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ΤΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ Υ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
Πυρετωδώς ετοιμάζεται ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τοοκβλωτος για τις επαφές που θα πραγματοποιήσει από
αύριο στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο αλλά κυρίως στο περιθώριο του επενδυτικού φόρουμ που διοργανώνει με θέμα την
πορεία της ελληνικής οικονομίας η Capital Link Ο υπουργός έχει ήδη κλείσει ραντεβού με υψηλόβαθμα στελέχη ομε

ρικονικων

mfMiwv τραπεζών

ενόψει

τικ προετοιμασίας για εξοόο

όταν φάνει φως

τικ έλλαόος σης αγορές

7. Ο ΜΙΔΑΣ ΤΗΣ WALLSTREET
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Ο ΜΙΔΑΣ ΤΗΣ

WALL STREET
Ο 72xpovos Ελληνοαμερικα

vôs επιχειρηματίες Ντιν Μη

xpônouflos με περιουσία 2,5
δισ δολαρίων και μια θέση
στη λίστα Forbes θα πρω
ΐοοταιήσει σιο συνέδριο ins
Capital Link για tnv Ελλάδα οι
εργασικ ιου οποίου ξεκινούν

αύριο σχη Νέα Υόρκη
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www.real.gr

θηκαν με τις επιχειρήσεις του πατέρα τους Ο Ντάρεν είναι και ο
νέος ιδιοκτήτης της βίλας του Mr Playboy Χιου Χέφνερ στο Λος
Αντζελες που την απέκτησε έναντι 1,1 εκατ δολ ενώ μαζί με τη
σύζυγο του Μαριάννα προσφέρουν πλούσιο κοινωφελές έργο

s.stavropjerrakou@realnews.gr

είχε συμπληρώσει τα 10 του χρόνια
όταν ο Ντιν Μητρόπουλος μαζί με τους
γονείς και τον αδελφό του εγκατέλειψαν
την Τρίπολη και επιβιβάστηκαν στο υπερωκεάνιο
που θα τους οδηγούσε σε μια νέα πατρίδα
στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού Το πεισμωμένο
αγόρι που ξενιτεύτηκε στις ΗΠΑ τη δεκαετία
του 60 διεκδικώντας το δικαίωμα για μια
καλύτερη ζωή μακριά από τις δυσκολίες της
υπαίθρου 62 χρόνια μετά με την εταιρεία
του Metropoulos Company κατάφερε
να συγκαταλέγεται στην κατηγορία των ομογενών
βασιλιάδων με περιουσία που το 2018
ξεπερνά τα 2,5 δισ δολάρια
Σταθμούς αυτής της πορείας του θα μοιραστεί
σε λίγες ημέρες από το βήμα του συνεδρί

Το άγγιγμα του Μίδα

Δεν

Πολλές φορές θυμάται με νοσταλγία τα παιδικά του χρόνια στο
Γουότερταουντης Μασαχουσέτης και πάντα αναφέρεται με

ευγνωμοσύνη

στους γονείςτου Δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και
έκαναν πολλές θυσίες Τουλάχιστον μία φορά την ημέρα σκέφτομαι
πως ό,τι έγινα το χρωστώ σε εκείνους Σπούδασε στο κολέγιο
με υποτροφία και πήρε ντοκτορά από το Πανεπιστήμιο
όπου άναψε μέσα του
J5v η σπίθα για τον κόσμο των επιχειρήσεων
Για τον Ελληνοαμερι
κανό επιχειρηματία λέγεται
χαρακτηριστικά ότι είναι
Κολούμπια

ελληνικής

ff

ένας από τους ανθρώπους
που διαθέτουν το μαγικό
άγγιγμα του Μίδα αφού

Από την
Τρίπολη
στη πίστα
Forbes

δεκαετίες με την πατρίδα του
αλλά και τη βούλησή του να
επενδύσει στην Ελλάδα Αυτή
τη φορά βέβαια η παρουσία
του θα έχει και πιο προσωπικό
δεκαετίες

προσωπικότητες της πολιτικής και της οικονομίας
γιατί απέδειξε ότι χάρη στη σκληρή δουλειά
το ελληνικό πείσμα που ισχυρίζεται ότι
και το επιχειρηματικό δαιμόνιο νίκησε τις
αντιξοότητες και πραγματοποίησε και το πιο απίθανο

κερδίζοντας

η ζυθοποιία Pabst Brewing Company η πώληση

της οποίας τού απέφερε 750 εκατ δολάρια
Με όχημα τη Metropoulos Company αυτή
τη στιγμή ελέγχει πάνω από 85 επιχειρήσεις
σε όλον τον κόσμο με έμφαση στα τρόφιμα και
τον τουρισμό Κάθε φορά που υπάρχει μια
περιουσιακών στοιχείων εταιρειών τροφίμων

Στενού δεσμού
Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας είναι ιδιαίτερα
δεμένος με τη χώρα μας και διατηρεί στενούς
δεσμούς και σχέσεις με επιφανείς Ελληνες
επιχειρηματίες Ολοι έχουμε συμφέρον να
την αγαπημένη μας Ελλάδα την
των προγόνων μας ώστε να συμβάλουμε
στον μετασχηματισμό της σε αυτή τη συναρπαστική
γενιά των ευκαιριών έχει δηλώσει ο ίδιος
σε μια από τις πολλές ομιλίες του στη χώρα μας
βοηθήσουμε

Ελλάδα

Ο 72xpovos αποτελεί
σύμβολο για τη Wall
Street καθώΞ θεωρείται

ο γκουρού

OTIS

αναδιαρθρώσει εταιρειών
Το 2012 ο Ντ Μητρόπουλος ήταν ανάμεσα
στους ομογενείς επιχειρηματίες που συνόδευσαν
τον Μπιλ Κλίντον στο ταξίδι του στην
Συναντήθηκε με τον Αντώνη Σαμαρά και
Ελλάδα

ενημέρωσε μαζί με τους υπόλοιπους επιχειρηματίες
τον τότε πρωθυπουργό για την πρόθεση
τους να ρίξουν 1 00 εκατ δολάρια στην ελληνική
αγορά αν βρουν τις κατάλληλες ευκαιρίες
Με υψηλόβαθμη θέση στο ελληνικό συμβούλιο
της Ομογένειας ο Ντιν Μητρόπουλος εμφανιζόταν

για πολύ καιρό ως μέλος μιας ομάδας
investors που στηρίζουν private equity funds
τα οποία συζητούσαν με ελληνικές τράπεζες για
την απόκτηση ξενοδοχειακών συγκροτημάτων
Ομως παρ όλα αυτά τα συγκεκριμένα σχέδια
δεν προχώρησαν Η επιθυμία του δεν ευοδώθηκε
αλλά παραμένει ζωντανή η πρόθεσή του
να κάνει δουλειές στην Ελλάδα όπως συνηθίζει
να λέει σε όσους Ελληνες συναντά στις ΗΠΑ Ο
ίδιος πολλές φορές έχει αναφερθεί στην ανάγκη
ενίσχυσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
αλλά και στην αλλαγή κουλτούρας από
πλευράς του κράτους απέναντι στους επιχειρηματίες
που επιθυμούν να επενδύσουν στην

Ελλάδα

διαθέτει

όνειρο του Σήμερα ο Ντ Μητρόπουλος
απολαμβάνει τη συνεργασία με τους δύο γιους
του Εβαν και Ντάρεν που από μικροί ασχολή

παραδείγματα της προσωπικής στρατηγικής
του Δεν είναι όμως το μόνο
Χαρακτηριστικά το 201 3 κατάφερε μαζί με την
εταιρεία Apollo Global να σώσει από βέβαιο
θάνατο την εταιρεία γλυκισμάτων Hostess
το 2015 μια θέση στο εξώφυλλο του
περιοδικού Forbes χάρη στο συγκεκριμένο
success story Στο οικογενειακό χαρτοφυλάκιο
του έχουν βρεθεί κατά καιρούς αναγνωρίσιμα
brands όπως η Bumble Bee Foods με κονσέρβες
τόνου και σολομού το μαγειρικό σπρέι Pam και

αναφέρουν όταν πραγματοποιεί κάποιο deal
τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

επιχειρήσεις Η ανάληψη άλλωστε του
ρίσκου είναι εκείνη που τον κρατά ζωντανό
στην πρώτη γραμμή του εηιχειρείν και του δίνει
τη δύναμη να συνεχίζει να αναμετράται με
τις δυνάμεις του

χαρακτήρα καθώς θα προλογίσει
και θα μιλήσει για τον επί
φίλο του Ευάγγελο Μυτιληναίο
πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο της Mytilineos S.A στον οποίο
θα απονεμηθεί το 2018 Capital Link Hellenic
Leadership Award
Ο 72χρονος Ντ Μητρόπουλος που αποτελεί
σύμβολο για τη Wall Street σίγουρα θα πρέπει
να αισθάνεται υπερήφανος που θα απευθυνθεί
σε ένα πολυπληθές κοινό αποτελούμενο από

σε κερδοφόρες επιχειρήσεις είναι κάτι που
μου δίνει δύναμη έχει δηλώσει σε συνέντευξή
του αναφερόμενος στην περίπτωση της Aurora
Foods που αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά

πώληση

ό,τι ακουμπά μετατρέπεται σε χρυσάφι Μέλος
και φέτος της χρυσής λίστας του Forbes με
τους 400 πιο πλούσιους Αμερικανούς αλλά και
τους billionaires του πλανήτη ο αυτοδημιούργητος
επιχειρηματίας έχει τη φήμη εκείνου που
νεκραναοταίνει τελειωμένες σχεδόν χρεοκοπημένες

έχει κρύψει ποτέ την ιδιαίτερη
σχέση που έχει όλες αυτές τις

Το να εξαγοράζω επιχειρήσεις που βρίσκονται
υπό καθεστώς χρεοκοπίας και να τις μετατρέπω

στη βόρεια Αμερική ο Μητρόπουλος πάντα
είναι εκεί Εχει ένα ενδιαφέρον για τα πάντα

Ο ΕΒΗηνοαμερικανός επιχειρηματίας
Νην ΜηφόπουΗος με περιουσία
2,5 δισ δοπαρίων θα πρωτοοχατήσει
οτο συνέδριο znq Capital Link για
ιην ΕΜάδα το οποίο θα διεξαχθεί
στις 10-14 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη

ou της Capital Link στη Νέα
Υόρκη με θέμα Η Ελλάδα μετά
τα μνημόνια καθώς δεν
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Στο πλευρό ins Eflrlaôas

Της ΕΙΣΣΥΣ ΓΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

Real money j

ιστορική ΒίΑα του
Mr Playboy Χιου Χέφνερ
αγοράστηκε αηο τον
γιο του Ντιν ΜπιροπουΑου
Η

Παρά το γεγονός ότι απουσιάζουν ακόμα
τα κίνητρα για προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων
ο ομογενής δισεκατομμυριούχος δεν
το βάζει κάτω και αναζητά τον τρόπο για την εί
σοδό του στην ελληνική αγορά για επενδύσεις

κυρίως σε κλάδους στους οποίους ο ίδιος
όπως είναι αυτός των τροφίμων

διαπρέπει

http://www.efsyn.gr/
Publication date: 08/12/2018 20:49
Alexa ranking (Greece): 174
http://www.efsyn.gr/arthro/paizontai-600-ekat-eyro-stis-metamnimoniakes-desmey...

Παίζονται 600 εκατ. ευρώ στις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις
Στροφές, και µάλιστα απότοµα, για τις 16 µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις που έχουν µείνει πίσω σκοπεύει να
ανεβάσει η κυβέρνηση µετά το επενδυτικό συνέδριο της Capital Link «Invest in Greece» που θα λάβει χώρα
τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη, αφού µετά τα µέσα Ιανουαρίου του 2019 οι επικεφαλής των δανειστών
επιστρέφουν στην Αθήνα για τη δεύτερη µεταπρογραµµατική αξιολόγηση, η οποία θα κρίνει και την
εκταµίευση των κερδών από τα ελληνικά οµόλογα που διακρατούν η ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες του
ευρωσυστήµατος (ANFA’s - SMP’s).
Η απόφαση, βέβαια, γι’ αυτά τα χρήµατα, ύψους 600 εκατ. ευρώ, θα ληφθεί στο Eurogroup της 11ης
Μαρτίου του 2019 ενώ στις 27 Φεβρουαρίου θα έχει δοθεί στη δηµοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
η δεύτερη έκθεση ενισχυµένης µεταµνηµονιακής εποπτείας. Ανάλογη έκθεση θα δηµοσιεύσει εκείνο το
διάστηµα και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Οπως η πρώτη, έτσι και η δεύτερη έκθεση προϋποθέτει τη συλλογή στοιχείων από τα τεχνικά κλιµάκια, που
θα έρθουν λίγες ηµέρες νωρίτερα. Πρόκειται για στοιχεία που έχουν να κάνουν µε τη δηµοσιονοµική
κατάσταση της χώρας, την πορεία του προϋπολογισµού (έσοδα-δαπάνες) και τις προοπτικές ανάκαµψης
της ελληνικής οικονοµίας, όπως αυτές διαµορφώνονται µε βάση τους δείκτες για τις επενδύσεις, τις
εξαγωγές και τις εισαγωγές αγαθών, της εγχώριας ζήτησης κ.ά.
Και στον δεύτερο γύρο των συζητήσεων µε τη γνωστή τετράδα των δανειστών κεντρική θέση έχουν οι
µεταρρυθµίσεις-ουρές από το 3ο Μνηµόνιο. Πρόκειται για τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική
πλευρά για τον περιορισµό των «κόκκινων» δανείων, τις ιδιωτικοποιήσεις (όπως η Εγνατία ή τα
περιφερειακά λιµάνια), την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου, τη στελέχωση της
Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), την κατάργηση των capital controls κ.ά.
Εξίσου σηµαντικά είναι τα θέµατα που πρέπει να κλείσουν µέχρι το τέλος του µήνα, για τα οποία
πραγµατοποιούνται ήδη εξ αποστάσεως συζητήσεις µε τους θεσµούς. Μεταξύ άλλων, είναι το διάδοχο
πλαίσιο του νόµου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, η παράταση του εξωδικαστικού
µηχανισµού, το σενάριο εφαρµογής µίας νέας ρύθµισης για µισθωτούς – συνταξιούχους µε χρέη έως 5.000
ευρώ, η τοποθέτηση γενικών γραµµατέων και διευθυντών κ.ά.
Στο Eurogroup της περασµένης Δευτέρας, ο επικεφαλής Μάριο Σεντένο έθιξε το θέµα των µεταρρυθµίσεων
που πρέπει να επιταχυνθούν χωρίς όµως να ασκηθεί κάποια ιδιαίτερη πίεση προς την ελληνική πλευρά.
Πάντως, ο πρόεδρος των 19 έκλεισε την επίσηµη τοποθέτησή του για το ελληνικό θέµα µε τη δήλωση «ότι
οι δεσµεύσεις πρέπει να εκπληρώνονται» ανανεώνοντας τον χρόνο που έχει στη διάθεσή της η Αθήνα για
να τις υλοποιήσει.
Το υγραέριο
Στο µεταξύ, µπλόκο στην παράνοµη διάθεση υγραερίου και φυσικού αερίου κίνησης από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδίου που έχει αναπτύξει η Αρχή για
τον αποτελεσµατικότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας διάθεσης υγραερίου, ο επικεφαλής Γιώργος
Πιτσιλής υπέγραψε απόφαση για τη διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών των
πρατηρίων καυσίµων µε τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσµένου φυσικού αερίου. Με όλο το
πλέγµα των ρυθµίσεων επιτυγχάνεται:
• Αυτόµατη έκδοση παραστατικών πώλησης µέσω της διασύνδεσης της αντλίας µε τον φορολογικό
ηλεκτρονικό µηχανισµό (ΦΗΜ).
• Τοπική ηλεκτρονική καταγραφή των ποσοτήτων και των αξιών των πωλήσεων υγραερίου και πεπιεσµένου
φυσικού αερίου και διαβίβαση αυτών των πληροφοριών µέσω των ΦΗΜ στη βάση δεδοµένων της ΑΑΔΕ
στο τέλος της ηµέρας.
• Πρόσβαση των ελεγκτικών υπηρεσιών στα δεδοµένα αγορών και πωλήσεων µε συνέπεια τον
αποτελεσµατικότερο επιχειρησιακό σχεδιασµό και τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής υποθέσεων προς
έλεγχο.
• Αποτελεσµατικότερη διασταύρωση των ποσοτήτων αγορών και πωλήσεων µε συνέπεια την ταχύτερη
περαίωση του ελέγχου.
Έντυπη έκδοση
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Ο καλός µαθητής... πρέπει να γίνεται συνεχώς καλύτερος
Τώρα τρέχουµε για µεταρρυθµίσεις
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«Ξεπουπουλιάζουν» το µαξιλάρι ρευστότητας
του Μάριου Ροζάκου
Σχεδόν το 1/3 από το µαξιλάρι ρευστότητας των 26,6 δισ. ευρώ προβλέπεται να ροκανίσει η κυβέρνηση το
2019, καθώς όλα δείχνουν ότι το κόστος δανεισµού της χώρας από τις αγορές θα παραµείνει σε υψηλά
επίπεδα, εµποδίζοντας νέες µεγάλες εκδόσεις οµολόγων.
Ετσι, αυξάνονται ο βαθµός δυσκολίας που θα αντιµετωπίσει η επόµενη κυβέρνηση για την κάλυψη των
χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας, καθώς και ο κίνδυνος να ξαναβρεί η Ελλάδα σύντοµα µπροστά της
το πρόβληµα της εξυπηρέτησης του χρέους της.
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις την προσεχή χρονιά φτάνουν τα 11,74 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εκτιµά ότι χωρίς έξοδο στις αγορές θα ξοδευτούν έως 11,1 δισ. ευρώ από το µαξιλάρι
διαθεσίµων, το οποίο θα περιοριστεί στα 15,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Το ποσό που θα χρησιµοποιηθεί από το µαξιλάρι θα µπορούσε να περιοριστεί περίπου στα 7 δισ. ευρώ, εάν
το Δηµόσιο καταφέρει να αντλήσει 4 δισ. ευρώ από νέες οµολογιακές εκδόσεις. Ωστόσο, εάν προχωρήσει η
πρόταση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία θα
µεταφερθεί µέρος των κόκκινων δανείων των τραπεζών, πιθανώς να επιστρατευτούν 5-6 δισ. ευρώ από το
µαξιλάρι για τις εγγυήσεις τις οποίες θα χρειαστεί να δώσει το Δηµόσιο.
Πολύτιµη πρόσθετη ανάσα ύψους 2,3 δισ. ευρώ ετησίως θα πρόσφεραν οι επιστροφές κερδών από τα
ελληνικά οµόλογα και η ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε µέρος του δανείου του 2ου Μνηµονίου.
Εντούτοις, για να πάρει τα χρήµατα αυτά η Ελλάδα, θα πρέπει να είναι συνεπής στη συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων. Οι καθυστερήσεις που ήδη παρατηρούνται και οι επικείµενες εκλογικές αναµετρήσεις δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Ακόµα, όµως, και µε το ευνοϊκότερο σενάριο, τα δύσκολα έπονται: οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους
φτάνουν το 2020 τα 5,04 δισ. ευρώ και το 2021 τα 5,09 δισ. ευρώ, ενώ το 2022 σχεδόν διπλασιάζονται,
ανεβαίνοντας στα 9,85 δισ. ευρώ και αποµυζώντας πιθανά υπολείµµατα από το µαξιλάρι ρευστότητας.
Τόσο οι οίκοι αξιολόγησης όσο και η Κοµισιόν έχουν επισηµάνει ότι το γρήγορο άδειασµα του µαξιλαριού
ρευστότητας θα θορυβήσει τους επενδυτές και θα δυσχεράνει τον δανεισµό από τις αγορές. Γι' αυτό ο
Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει µε µεγάλη προσοχή τον σχεδιασµό του
για το 2019 και θα τον παρουσιάσει στους επενδυτές εντός του τρέχοντος µήνα.
Μάλιστα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος
Χουλιαράκης και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας θα προσπαθήσουν να πείσουν τους
επενδυτές να εµπιστευτούν την ελληνική οικονοµία µιλώντας στις 10 Δεκεµβρίου στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ
του Capital Link στη Νέα Υόρκη. Στο συνέδριο θα απευθύνει µήνυµα µέσω τηλεδιάσκεψης και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Ο σχεδιασµός του ΟΔΔΗΧ για τη νέα χρονιά θα κινείται σε δύο βασικούς άξονες:
1. Στην όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στις αγορές. Σύµφωνα µε πληροφορίες του «business stories»,
ο ΟΔΔΗΧ έχει δεχτεί εισηγήσεις από ξένους οίκους για συντηρητικές κινήσεις µε δύο εκδόσεις οµολόγων
(πιθανώς 3ετούς και 5ετούς διάρκειας), συνολικού ύψους 4-5 δισ. ευρώ. Η πρώτη προτείνεται να
πραγµατοποιηθεί µέσα στο α' τρίµηνο-τετράµηνο του έτους και η δεύτερη µετά τη διεξαγωγή των εθνικών
εκλογών. Ο ακριβής χρόνος θα επιλεγεί σε συνάρτηση µε την πορεία των αποδόσεων των οµολόγων. «Η
Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές µε οποιοδήποτε κόστος, γιατί, άλλωστε, δεν χρειάζεται άµεσα χρήµατα.
Ωστόσο, εάν επικρατήσει ένα διεθνές τοπίο υψηλών επιτοκίων, είναι επόµενο ότι κάποια στιγµή θα πρέπει
να γίνει έκδοση», ανέφεραν στο «b.s.» έµπειροι αναλυτές.
2. Στην εντατικοποίηση της προσπάθειας για επαναγορά ακριβού βραχυπρόθεσµου χρέους µε κυµαινόµενο
επιτόκιο και ιδίως του υπόλοιπου δανείου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (περίπου 10 δισ. ευρώ).
Τα µηνύµατα που έχει εισπράξει µέχρι στιγµής ο ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν
τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
1. Θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη;
2. Θα συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις;
3. Θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες το πρόβληµα των κόκκινων δανείων;
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4. Θα µπορέσει να αναστραφεί η τάση δραµατικής µείωσης του πληθυσµού τις επόµενες δεκαετίες; Οσο
µειώνεται ο πληθυσµός (και ιδίως ο οικονοµικά ενεργός) τόσο αυξάνεται το βάρος του κατά κεφαλήν
χρέους.
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«Ξεπουπουλιάζουν» το µαξιλάρι ρευστότητας
m.rozakos@newmoney.gr (Μάριος Ροζάκος)
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του Μάριου Ροζάκου
Σχεδόν το 1/3 από το µαξιλάρι ρευστότητας των 26,6 δισ. ευρώ προβλέπεται να ροκανίσει η κυβέρνηση το
2019, καθώς όλα δείχνουν ότι το κόστος δανεισµού της χώρας από τις αγορές θα παραµείνει σε υψηλά
επίπεδα, εµποδίζοντας νέες µεγάλες εκδόσεις οµολόγων.
Ετσι, αυξάνονται ο βαθµός δυσκολίας που θα αντιµετωπίσει η επόµενη κυβέρνηση για την κάλυψη των
χρηµατοδοτικών αναγκών της χώρας, καθώς και ο κίνδυνος να ξαναβρεί η Ελλάδα σύντοµα µπροστά της
το πρόβληµα της εξυπηρέτησης του χρέους της.
Οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις την προσεχή χρονιά φτάνουν τα 11,74 δισ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εκτιµά ότι χωρίς έξοδο στις αγορές θα ξοδευτούν έως 11,1 δισ. ευρώ από το µαξιλάρι
διαθεσίµων, το οποίο θα περιοριστεί στα 15,5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Το ποσό που θα χρησιµοποιηθεί από το µαξιλάρι θα µπορούσε να περιοριστεί περίπου στα 7 δισ. ευρώ, εάν
το Δηµόσιο καταφέρει να αντλήσει 4 δισ. ευρώ από νέες οµολογιακές εκδόσεις. Ωστόσο, εάν προχωρήσει η
πρόταση του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για εταιρεία ειδικού σκοπού στην οποία θα
µεταφερθεί µέρος των κόκκινων δανείων των τραπεζών, πιθανώς να επιστρατευτούν 5-6 δισ. ευρώ από το
µαξιλάρι για τις εγγυήσεις τις οποίες θα χρειαστεί να δώσει το Δηµόσιο.
Πολύτιµη πρόσθετη ανάσα ύψους 2,3 δισ. ευρώ ετησίως θα πρόσφεραν οι επιστροφές κερδών από τα
ελληνικά οµόλογα και η ακύρωση της επιτοκιακής αύξησης σε µέρος του δανείου του 2ου Μνηµονίου.
Εντούτοις, για να πάρει τα χρήµατα αυτά η Ελλάδα, θα πρέπει να είναι συνεπής στη συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων. Οι καθυστερήσεις που ήδη παρατηρούνται και οι επικείµενες εκλογικές αναµετρήσεις δεν
αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.
Ακόµα, όµως, και µε το ευνοϊκότερο σενάριο, τα δύσκολα έπονται: οι ανάγκες εξυπηρέτησης του χρέους
φτάνουν το 2020 τα 5,04 δισ. ευρώ και το 2021 τα 5,09 δισ. ευρώ, ενώ το 2022 σχεδόν διπλασιάζονται,
ανεβαίνοντας στα 9,85 δισ. ευρώ και αποµυζώντας πιθανά υπολείµµατα από το µαξιλάρι ρευστότητας.
Τόσο οι οίκοι αξιολόγησης όσο και η Κοµισιόν έχουν επισηµάνει ότι το γρήγορο άδειασµα του µαξιλαριού
ρευστότητας θα θορυβήσει τους επενδυτές και θα δυσχεράνει τον δανεισµό από τις αγορές. Γι' αυτό ο
Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) προετοιµάζει µε µεγάλη προσοχή τον σχεδιασµό του
για το 2019 και θα τον παρουσιάσει στους επενδυτές εντός του τρέχοντος µήνα.
Μάλιστα, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Γιώργος
Χουλιαράκης και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας θα προσπαθήσουν να πείσουν τους
επενδυτές να εµπιστευτούν την ελληνική οικονοµία µιλώντας στις 10 Δεκεµβρίου στο 20ό Ετήσιο Φόρουµ
του Capital Link στη Νέα Υόρκη. Στο συνέδριο θα απευθύνει µήνυµα µέσω τηλεδιάσκεψης και ο
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Ο σχεδιασµός του ΟΔΔΗΧ για τη νέα χρονιά θα κινείται σε δύο βασικούς άξονες:
1. Στην όσο το δυνατόν ταχύτερη επιστροφή στις αγορές. Σύµφωνα µε πληροφορίες του «business stories»,
ο ΟΔΔΗΧ έχει δεχτεί εισηγήσεις από ξένους οίκους για συντηρητικές κινήσεις µε δύο εκδόσεις οµολόγων
(πιθανώς 3ετούς και 5ετούς διάρκειας), συνολικού ύψους 4-5 δισ. ευρώ. Η πρώτη προτείνεται να
πραγµατοποιηθεί µέσα στο α' τρίµηνο-τετράµηνο του έτους και η δεύτερη µετά τη διεξαγωγή των εθνικών
εκλογών. Ο ακριβής χρόνος θα επιλεγεί σε συνάρτηση µε την πορεία των αποδόσεων των οµολόγων. «Η
Ελλάδα δεν θα βγει στις αγορές µε οποιοδήποτε κόστος, γιατί, άλλωστε, δεν χρειάζεται άµεσα χρήµατα.
Ωστόσο, εάν επικρατήσει ένα διεθνές τοπίο υψηλών επιτοκίων, είναι επόµενο ότι κάποια στιγµή θα πρέπει
να γίνει έκδοση», ανέφεραν στο «b.s.» έµπειροι αναλυτές.
2. Στην εντατικοποίηση της προσπάθειας για επαναγορά ακριβού βραχυπρόθεσµου χρέους µε κυµαινόµενο
επιτόκιο και ιδίως του υπόλοιπου δανείου του Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου (περίπου 10 δισ. ευρώ).
Τα µηνύµατα που έχει εισπράξει µέχρι στιγµής ο ΟΔΔΗΧ δείχνουν ότι οι επενδυτές έχουν
τέσσερις βασικές ανησυχίες σε σχέση µε τη χώρα µας:
1. Θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για την ανάπτυξη;
2. Θα συνεχιστούν οι µεταρρυθµίσεις;
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3. Θα αντιµετωπίσουν οι τράπεζες το πρόβληµα των κόκκινων δανείων;
4. Θα µπορέσει να αναστραφεί η τάση δραµατικής µείωσης του πληθυσµού τις επόµενες δεκαετίες; Οσο
µειώνεται ο πληθυσµός (και ιδίως ο οικονοµικά ενεργός) τόσο αυξάνεται το βάρος του κατά κεφαλήν
χρέους.
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Στη Νέα Υόρκη τα "αποκαλυπτήρια" για την επιστροφή της Ελλάδας στις
αγορές - [Indicator.gr]
Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους είχε προαναγγείλει πως στα τέλη του 2018 θα προχωρήσει σε
ανακοινώσεις για το πρόγραµµα εκδόσεων οµολόγων του 2019. Η πράξη αυτή είχε χαρακτηριστεί, στις
παρουσιάσεις του οικονοµικού επιτελείου τους προηγούµενους µήνες, ως δείγµα επιστροφής στην
κανονικότητα. Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα
συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε
το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης. Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η...
Indicator.gr ·
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Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους είχε προαναγγείλει πως στα τέλη του 2018 θα προχωρήσει σε
ανακοινώσεις για το πρόγραµµα εκδόσεων οµολόγων του 2019. Η πράξη αυτή είχε χαρακτηριστεί, στις
παρουσιάσεις του οικονοµικού επιτελείου τους προηγούµενους µήνες, ως δείγµα επιστροφής στην
κανονικότητα. Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα
συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε
το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης. Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η...
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις
αγορές

Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους είχε προαναγγείλει πως στα τέλη του 2018 θα προχωρήσει σε
ανακοινώσεις για το πρόγραµµα εκδόσεων οµολόγων του 2019. Η πράξη αυτή είχε χαρακτηριστεί, στις
παρουσιάσεις του οικονοµικού επιτελείου τους προηγούµενους µήνες, ως δείγµα επιστροφής στην
κανονικότητα.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους επενδυτές τη
Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από
την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα συµµετάσχουν
στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York
Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας
Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά. Σε ειδικό
πάνελ, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα
της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και
πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Το κυβερνητικό αφήγηµα βιώσιµης επανόδου στις αγορές έχει ήδη λαβωθεί και µπροστά στο ενδεχόµενο
νέων αναταράξεων (µε φόντο το τέλος του QE, εµπορικούς πολέµους, ευρωεκλογές, Brexit, Ιταλία) ο
Πρωθυπουργός, σύµφωνα µε πληροφορίες, επιχείρησε την ανεύρεση σωσιβίου αποδόσεων µε τη συνδροµή
της ΕΚΤ. Έθεσε στον Μάριο Ντράγκι αίτηµα αύξησης του πλαφόν που επέβαλε η ΕΚΤ το 2015 όσον αφορά
τις αγορές κρατικών τίτλων από τις ελληνικές τράπεζες, χωρίς όµως να έχει εξασφαλίσει µέχρι σήµερα
πράσινο φως.
Μια πιθανή αύξηση του ορίου αγοράς οµολόγων κατά 2-3 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες θα
σήµαινε µείωση των αποδόσεων κατά έως και 100 µονάδες βάσης. Το 4,2% θα συµπιεζόταν ακόµα και στο
3,2%, ανοίγοντας τον δρόµο για τις αγορές, αρκεί οι ελληνικές τράπεζες να έκαναν την αρχή.
Βεβαίως η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια της αναµονής εξαιτίας του cash buffer των 24 δισ. ευρώ, το οποίο
µε τη συνδροµή εκτεταµένων πράξεων repos, «σκουπίζοντας» τα ταµειακά διαθέσιµα του ελληνικού
Δηµοσίου, φτάνει σήµερα τα 34 δισ. ευρώ. Θεωρητικά λοιπόν, ακόµα και εάν την επόµενη τριετία –
τετραετία το ελληνικό Δηµόσιο δεν προχωρούσε ούτε σε µία έκδοση οµολόγων, οι χρηµατοδοτικές
ανάγκες της χώρας είναι καλυµµένες.
Ο κύκλος των επιτοκίων γυρίζει και η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει σε κάποιο βαθµό ότι µπορεί να
χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες της από τις αγορές. Όµως, όσο δεν καταφέρνουµε να βγούµε στις αγορές µε
λογικά επιτόκια, θα παραµένει υψηλό το κόστος κεφαλαίου του ιδιωτικού τοµέα µε αρνητικές συνέπειες
για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις
µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%.
Από τα 19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία
αναµένεται να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω
από 11 δισ. ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να
χρηµατοδοτηθεί από τις αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα,
υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις
αγορές
Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά

Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους είχε προαναγγείλει πως
στα τέλη του 2018 θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για το πρόγραµµα
εκδόσεων οµολόγων του 2019. Η πράξη αυτή είχε χαρακτηριστεί, στις
παρουσιάσεις του οικονοµικού επιτελείου τους προηγούµενους µήνες,
ως δείγµα επιστροφής στην κανονικότητα.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις
αγορές θα δοθεί στους επενδυτές τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, οπότε
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι
διαχειριστές κεφαλαίων θα συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York
Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής υπουργός
Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά. Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής
του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής
της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται συγκεκριµένες αναφορές
για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Το κυβερνητικό αφήγηµα βιώσιµης επανόδου στις αγορές έχει ήδη
λαβωθεί και µπροστά στο ενδεχόµενο νέων αναταράξεων (µε φόντο το
τέλος του QE, εµπορικούς πολέµους, ευρωεκλογές, Brexit, Ιταλία) ο
Πρωθυπουργός, σύµφωνα µε πληροφορίες, επιχείρησε την ανεύρεση
σωσιβίου αποδόσεων µε τη συνδροµή της ΕΚΤ. Έθεσε στον Μάριο
Ντράγκι αίτηµα αύξησης του πλαφόν που επέβαλε η ΕΚΤ το 2015 όσον
αφορά τις αγορές κρατικών τίτλων από τις ελληνικές τράπεζες,
χωρίς όµως να έχει εξασφαλίσει µέχρι σήµερα πράσινο φως.
Μια πιθανή αύξηση του ορίου αγοράς οµολόγων κατά 2-3 δισ. ευρώ
από τις ελληνικές τράπεζες θα σήµαινε µείωση των αποδόσεων κατά έως
και 100 µονάδες βάσης. Το 4,2% θα συµπιεζόταν ακόµα και στο 3,2%,
ανοίγοντας τον δρόµο για τις αγορές, αρκεί οι ελληνικές τράπεζες να
έκαναν την αρχή.
Βεβαίως η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια της αναµονής εξαιτίας του cash
buffer των 24 δισ. ευρώ, το οποίο µε τη συνδροµή εκτεταµένων πράξεων
repos, «σκουπίζοντας» τα ταµειακά διαθέσιµα του ελληνικού Δηµοσίου,
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φτάνει σήµερα τα 34 δισ. ευρώ. Θεωρητικά λοιπόν, ακόµα και εάν την
επόµενη τριετία - τετραετία το ελληνικό Δηµόσιο δεν προχωρούσε ούτε
σε µία έκδοση οµολόγων, οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας είναι
καλυµµένες.
Ο κύκλος των επιτοκίων γυρίζει και η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει σε
κάποιο βαθµό ότι µπορεί να χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες της από τις
αγορές. Όµως, όσο δεν καταφέρνουµε να βγούµε στις αγορές µε λογικά
επιτόκια, θα παραµένει υψηλό το κόστος κεφαλαίου του ιδιωτικού τοµέα
µε αρνητικές συνέπειες για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό
Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε τις µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα
40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%.
Από τα 19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν
έντοκα γραµµάτια, τα οποία αναµένεται να αναχρηµατοδοτηθούν.
Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω από 11
δισ. ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες
«κανονικότητας» να χρηµατοδοτηθεί από τις αγορές. Οι τόκοι των 6,6
δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα, υπό την
προϋπόθεση επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
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Θετικοί οι ξένοι επενδυτές για τα δύο σχέδια µείωσης των NPEs
Το σχέδιο µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) της Τράπεζας της Ελλάδος µονοπώλησε
το ενδιαφέρον των επενδυτών στο πλαίσιο των δύο επενδυτικών ηµερίδων που έγιναν στον Λονδίνο το
τελευταίο 48ωρο, του «Autonomous Conference» για τις ελληνικές τράπεζες και του συνεδρίου
της Goldman Sachs για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Στελέχη τραπεζών που µετείχαν στις δύο επενδυτικές ηµερίδες τονίζουν στο Euro2day.gr ότι οι επενδυτές
εµφανίσθηκαν ιδιαίτερα θετικοί για το σχέδιο της ΤτΕ καθώς το θεωρούν ένα σηµαντικό βήµα για την
επίλυση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων και αναµένουν περισσότερες λεπτοµέρειες
προκειµένου να έχουν πλήρη εικόνα.
Θετικοί, επίσης, ήταν στα σχόλια τους για το πρόγραµµα εγγυήσεων Asset Protection Scheme (APS), το
οποίο βασίζεται στο ιταλικό µοντέλο αντιµετώπισης των επισφαλειών.
Μάλιστα, ανέφεραν στους έλληνες συνοµιλητές τους ότι αναµένουν να ακούσουν περισσότερα για το APS
– που θα στηρίξει την τιτλοποίηση µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους 15-20 δισ. ευρώ – από τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link που θα πραγµατοποιεί από τις 10
έως τις 11 Δεκεµβρίου στην Νέα Υόρκη.
Σηµειώνεται ότι όπως έγραψε το Euro2day.gr, θετικής υποδοχής έτυχε από Κοµισιόν και Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων, µε µέσο
εγγύησης µέρος από τις υφιστάµενες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών.
Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, η πρόταση της TτΕ κρίθηκε από το Εποπτικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ως
ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης για να επιτευχθεί ο στόχος επιθετικής µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (Non Performing Exposures – NPEs) των εγχώριων τραπεζών.
Ακόµη και η «σιδηρά» κυρία του SSM, Ντ. Νουί, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της, εκφράστηκε θετικά
για το concept της πρότασης καθώς στοχεύει στην άµβλυνση δύο ταυτόχρονα στρεβλώσεων: των υψηλών
NPEs και της υψηλής συµµετοχής του αναβαλλόµενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.
Ακόµη πιο θετική ήταν, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η αντιµετώπιση από την Κοµισιόν, η οποία πιέζει για
εµπροσθοβαρή εξυγίανση στους ισολογισµούς των ελληνικών τραπεζών, ώστε να απελευθερωθεί
ρευστότητα για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας.

Πηγή: euro2day.gr
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις
αγορές
Newsroom , CNN Greece
Ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους είχε προαναγγείλει πως στα τέλη του 2018 θα
προχωρήσει σε ανακοινώσεις για το πρόγραµµα εκδόσεων οµολόγων του 2019. Η πράξη αυτή είχε
χαρακτηριστεί, στις παρουσιάσεις του οικονοµικού επιτελείου τους προηγούµενους µήνες, ως δείγµα
επιστροφής στην κανονικότητα.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους επενδυτές τη
Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες
από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα
συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε
το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισµού Έλενα
Κουντουρά. Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης
Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται
συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Το κυβερνητικό αφήγηµα βιώσιµης επανόδου στις αγορές έχει ήδη λαβωθεί και µπροστά στο ενδεχόµενο
νέων αναταράξεων (µε φόντο το τέλος του QE, εµπορικούς πολέµους, ευρωεκλογές, Brexit, Ιταλία) ο
Πρωθυπουργός, σύµφωνα µε πληροφορίες, επιχείρησε την ανεύρεση σωσιβίου αποδόσεων µε τη συνδροµή
της ΕΚΤ. Έθεσε στον Μάριο Ντράγκι αίτηµα αύξησης του πλαφόν που επέβαλε η ΕΚΤ το 2015 όσον αφορά
τις αγορές κρατικών τίτλων από τις ελληνικές τράπεζες, χωρίς όµως να έχει εξασφαλίσει µέχρι
σήµερα πράσινο φως.
Μια πιθανή αύξηση του ορίου αγοράς οµολόγων κατά 2-3 δισ. ευρώ από τις ελληνικές τράπεζες θα
σήµαινε µείωση των αποδόσεων κατά έως και 100 µονάδες βάσης. Το 4,2% θα συµπιεζόταν ακόµα και στο
3,2%, ανοίγοντας τον δρόµο για τις αγορές, αρκεί οι ελληνικές τράπεζες να έκαναν την αρχή.

Βεβαίως η Ελλάδα έχει την πολυτέλεια της αναµονής εξαιτίας του cash buffer των 24 δισ. ευρώ, το οποίο
µε τη συνδροµή εκτεταµένων πράξεων repos, «σκουπίζοντας» τα ταµειακά διαθέσιµα του ελληνικού
Δηµοσίου, φτάνει σήµερα τα 34 δισ. ευρώ. Θεωρητικά λοιπόν, ακόµα και εάν την επόµενη τριετία τετραετία το ελληνικό Δηµόσιο δεν προχωρούσε ούτε σε µία έκδοση οµολόγων, οι χρηµατοδοτικές
ανάγκες της χώρας είναι καλυµµένες.
Ο κύκλος των επιτοκίων γυρίζει και η Ελλάδα θα πρέπει να αποδείξει σε κάποιο βαθµό ότι µπορεί να
χρηµατοδοτήσει τις ανάγκες της από τις αγορές. Όµως, όσο δεν καταφέρνουµε να βγούµε στις
αγορές µε λογικά επιτόκια, θα παραµένει υψηλό το κόστος κεφαλαίου του ιδιωτικού τοµέα µε αρνητικές
συνέπειες για τις επενδύσεις και την ανάπτυξη.
Το 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία του προϋπολογισµού, το Ελληνικό Δηµόσιο έρχεται αντιµέτωπο µε
τις µεγαλύτερες λήξεις σε ορίζοντα 40 ετών, καθώς το ποσοστό απόσβεσης χρέους αγγίζει το 5,39%.
Από τα 19,2 δισ. ευρώ λήξεων χρέους του 2019, τα 7,4 δισ. ευρώ αφορούν έντοκα γραµµάτια, τα οποία
αναµένεται να αναχρηµατοδοτηθούν. Οµόλογα και δάνεια προς το ΔΝΤ όµως αθροίζονται σε παραπάνω
από 11 δισ. ευρώ, µέρος τουλάχιστον των οποίων θα πρέπει σε συνθήκες «κανονικότητας» να
χρηµατοδοτηθεί από τις αγορές. Οι τόκοι των 6,6 δισ. ευρώ θα καλυφθούν από το πρωτογενές πλεόνασµα,
υπό την προϋπόθεση επίτευξης του στόχου 3,5% του ΑΕΠ.
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Η καρδιά του τραπεζικού επιχειρείν χτυπά στη Νέα Υόρκη-Ποια τραπεζικά
στελέχη είναι στις ΗΠΑ
Από
Ευγενία Τζώρτζη
Στη Νέα Υόρκη χτυπά από τη Δευτέρα η καρδιά της τραπεζικής αγοράς, επικεφαλής και στελέχη της
οποίας μεταβαίνουν στην οικονομική πρωτεύουσα της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ για να συμμετάσχουν
στο 20ο συνέδριο της Capital Link µε θέµα Invest in Greece.
Οι κ. Αρτέμις Θεοδωρίδης, Θοδωρής Αθνανασόπουλος και Δημήτρης Κωστόπουλος από την Alpha Bank,
Παύλος Μυλωνάς, Γιάννης Κυριακόπουλος και Βασίλης Κότσιρας από την Εθνική τράπεζα, Νίκος
Καραμούζης, Τάσος Αναστασάτος και Κώστας Βασιλείου από τη Eurobank, Χρήστος Μεγάλου και
Χρυσάνθη Μπερμπάτη από την τράπεζα Πειραιώς, μεταβαίνουν στην επονομαζόμενη οικονομική
πρωτεύουσα της Αµερικής για το συνέδριο, που φέτος έχει ειδικό ενδιαφέρον για τα τραπεζικές εξελίξεις.
Το ενδιαφέρον δεν εξαντλείται στην παρουσία διεθνών επενδυτικών οίκων και funds όπως, η Goldman
Sachs, η Amerra Capital, η BC Partners, η BNP Paribas, η Citi, η Credit Suisse, η Moody’s, η Nomura, η Oaktree
κ.α.
Το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις που αναμένεται ότι θα κάνει ο
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για τις προθέσεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά τη
στήριξη του τραπεζικού συστήματος και τα πλάνα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που είναι
υψηλά στην ατζέντα όλων των επενδυτικών οίκων και των private funds παγκοσµίως.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που είναι και επίσημος ομιλητής στο συνέδριο Capital Link αναμένεται να ανοίξει
τα χαρτιά του για το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί JP Morgan κατ’ εντολή του υπουργείου Οικονομικών,
εξειδικεύοντας την πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων µε βάση το ιταλικό µοντέλο.
Το σχέδιο προβλέπει την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων και την παροχή εγγύησης από την πλευρά του
Ελληνικού δημοσίου για τη ζημιά που θα προκύψει από τη μεταφορά τους σε ειδικό όχημα (SPV) και τις
τιµές αποτίµησης αυτών των δανείων έτσι ώστε οι τίτλοι να γίνουν ελκυστικοί από διεθνείς επενδυτές.
Το σχέδιο της JP Morgan αν και όχι ευθέως ανταγωνιστικό συγκρίνεται με αυτό που έχει επεξεργαστεί η
Τράπεζα της Ελλάδος, οι λεπτομέρειες του οποίου παρουσιάστηκαν στους εποπτικούς μηχανισμούς την
προηγούμενη εβδομάδα. Το σχέδιο της ΤτΕ προβλέπει τη δημιουργία ενός οχήματος ειδικού σκοπού για τη
μεταφορά κόκκινων δανείων ύψους 40 δις ευρώ και τη χρήση του αναβαλλόμενου φόρου ως εγγύηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο της ΤτΕ έχει λάβει την καταρχήν έγκριση του SSM, ενώ οι
λεπτομέρειές του αναμένεται να αξιολογηθούν και από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. εάν και
εφόσον η σχετική πρόκριση προκριθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης.
Οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι για τη μείωση των κόκκινων δανείων, κυριάρχησαν άλλωστε στην
ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Goldman Sachs χθες στο Λονδίνο και στην οποία συμμετείχαν στελέχη
και από τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες. Είχε προηγηθεί την Πέμπτη εκδήλωση της Autonomus,
στην οποία συμμετείχαν η Alpha, η Εθνική και η Eurobank, ενώ στην εκδήλωση της Goldman Sachs το παρόν
έδωσαν εκτός από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες, οι εισηγµένες Τιτάνας, ο ΟΠΑΠ και ο ΟΤΕ.
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Η καρδιά του τραπεζικού επιχειρείν χτυπά στη Νέα Υόρκη
Από
Ευγενία Τζώρτζη
Στη Νέα Υόρκη χτυπά από τη Δευτέρα η καρδιά της τραπεζικής αγοράς, επικεφαλής και στελέχη της
οποίας μεταβαίνουν στην οικονομική πρωτεύουσα της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ για να συμμετάσχουν
στο 20ο συνέδριο της Capital Link µε θέµα Invest in Greece.
Οι κ. Αρτέμις Θεοδωρίδης, Θοδωρής Αθνανασόπουλος και Δημήτρης Κωστόπουλος από την Alpha Bank,
Παύλος Μυλωνάς, Γιάννης Κυριακόπουλος και Βασίλης Κότσιρας από την Εθνική τράπεζα, Νίκος
Καραμούζης, Τάσος Αναστασάτος και Κώστας Βασιλείου από τη Eurobank, Χρήστος Μεγάλου και
Χρυσάνθη Μπερμπάτη από την τράπεζα Πειραιώς, μεταβαίνουν στην επονομαζόμενη οικονομική
πρωτεύουσα της Αµερικής για το συνέδριο, που φέτος έχει ειδικό ενδιαφέρον για τα τραπεζικές εξελίξεις.
Το ενδιαφέρον δεν εξαντλείται στην παρουσία διεθνών επενδυτικών οίκων και funds όπως, η Goldman
Sachs, η Amerra Capital, η BC Partners, η BNP Paribas, η Citi, η Credit Suisse, η Moody’s, η Nomura, η Oaktree
κ.α.
Το ενδιαφέρον των ελληνικών τραπεζών επικεντρώνεται στις ανακοινώσεις που αναμένεται ότι θα κάνει ο
Έλληνας υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος για τις προθέσεις της κυβέρνησης σε ότι αφορά τη
στήριξη του τραπεζικού συστήματος και τα πλάνα μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που είναι
υψηλά στην ατζέντα όλων των επενδυτικών οίκων και των private funds παγκοσµίως.
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος που είναι και επίσημος ομιλητής στο συνέδριο Capital Link αναμένεται να ανοίξει
τα χαρτιά του για το σχέδιο που έχει επεξεργαστεί JP Morgan κατ’ εντολή του υπουργείου Οικονομικών,
εξειδικεύοντας την πρόταση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων µε βάση το ιταλικό µοντέλο.
Το σχέδιο προβλέπει την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων και την παροχή εγγύησης από την πλευρά του
Ελληνικού δημοσίου για τη ζημιά που θα προκύψει από τη μεταφορά τους σε ειδικό όχημα (SPV) και τις
τιµές αποτίµησης αυτών των δανείων έτσι ώστε οι τίτλοι να γίνουν ελκυστικοί από διεθνείς επενδυτές.
Το σχέδιο της JP Morgan αν και όχι ευθέως ανταγωνιστικό συγκρίνεται με αυτό που έχει επεξεργαστεί η
Τράπεζα της Ελλάδος, οι λεπτομέρειες του οποίου παρουσιάστηκαν στους εποπτικούς μηχανισμούς την
προηγούμενη εβδομάδα. Το σχέδιο της ΤτΕ προβλέπει τη δημιουργία ενός οχήματος ειδικού σκοπού για τη
μεταφορά κόκκινων δανείων ύψους 40 δις ευρώ και τη χρήση του αναβαλλόμενου φόρου ως εγγύηση.
Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο της ΤτΕ έχει λάβει την καταρχήν έγκριση του SSM, ενώ οι
λεπτομέρειές του αναμένεται να αξιολογηθούν και από τη Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. εάν και
εφόσον η σχετική πρόκριση προκριθεί και από την πλευρά της κυβέρνησης.
Οι προτάσεις που υπάρχουν στο τραπέζι για τη μείωση των κόκκινων δανείων, κυριάρχησαν άλλωστε στην
ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η Goldman Sachs χθες στο Λονδίνο και στην οποία συμμετείχαν στελέχη
και από τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες. Είχε προηγηθεί την Πέμπτη εκδήλωση της Autonomus,
στην οποία συμμετείχαν η Alpha, η Εθνική και η Eurobank, ενώ στην εκδήλωση της Goldman Sachs το παρόν
έδωσαν εκτός από τις τέσσερις συστηµικές τράπεζες, οι εισηγµένες Τιτάνας, ο ΟΠΑΠ και ο ΟΤΕ.
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Θετικοί οι ξένοι επενδυτές για τα δύο σχέδια µείωσης των NPEs
Το σχέδιο µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) της Τράπεζας της Ελλάδος µονοπώλησε
το ενδιαφέρον των επενδυτών στο πλαίσιο των δύο επενδυτικών ηµερίδων που έγιναν στον Λονδίνο το
τελευταίο 48ωρο, του «Autonomous Conference» για τις ελληνικές τράπεζες και του συνεδρίου
της Goldman Sachs για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Στελέχη τραπεζών που µετείχαν στις δύο επενδυτικές ηµερίδες τονίζουν ότι οι επενδυτές εµφανίσθηκαν
ιδιαίτερα θετικοί για το σχέδιο της ΤτΕ καθώς το θεωρούν ένα σηµαντικό βήµα για την επίλυση του
προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων και αναµένουν περισσότερες λεπτοµέρειες προκειµένου να
έχουν πλήρη εικόνα.
Θετικοί, επίσης, ήταν στα σχόλια τους για το πρόγραµµα εγγυήσεων Asset Protection Scheme (APS), το
οποίο βασίζεται στο ιταλικό µοντέλο αντιµετώπισης των επισφαλειών.
Μάλιστα, ανέφεραν στους έλληνες συνοµιλητές τους ότι αναµένουν να ακούσουν περισσότερα για το APS
– που θα στηρίξει την τιτλοποίηση µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους 15-20 δισ. ευρώ – από τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link που θα πραγµατοποιεί από τις 10
έως τις 11 Δεκεµβρίου στην Νέα Υόρκη.

Πράσινο φως από ΕΚΤ-Κοµισιόν
Σηµειώνεται ότι όπως έγραψε , θετικής υποδοχής έτυχε από Κοµισιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το
σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων, µε µέσο εγγύησης µέρος από τις
υφιστάµενες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών.
Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, η πρόταση της TτΕ κρίθηκε από το Εποπτικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ως
ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης για να επιτευχθεί ο στόχος επιθετικής µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (Non Performing Exposures - NPEs) των εγχώριων τραπεζών.
Ακόµη και η «σιδηρά» κυρία του SSM, Ντ. Νουί, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της, εκφράστηκε θετικά
για το concept της πρότασης καθώς στοχεύει στην άµβλυνση δύο ταυτόχρονα στρεβλώσεων: των υψηλών
NPEs και της υψηλής συµµετοχής του αναβαλλόµενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.
Ακόµη πιο θετική ήταν, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η αντιµετώπιση από την Κοµισιόν, η οποία πιέζει για
εµπροσθοβαρή εξυγίανση στους ισολογισµούς των ελληνικών τραπεζών, ώστε να απελευθερωθεί
ρευστότητα για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας.
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Θετικοί οι ξένοι επενδυτές για τα δύο σχέδια µείωσης των NPEs
Το σχέδιο µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) της Τράπεζας της Ελλάδος µονοπώλησε
το ενδιαφέρον των επενδυτών στο πλαίσιο των δύο επενδυτικών ηµερίδων που έγιναν στον Λονδίνο το
τελευταίο 48ωρο, του «Autonomous Conference» για τις ελληνικές τράπεζες και του συνεδρίου
της Goldman Sachs για τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Στελέχη τραπεζών που µετείχαν στις δύο επενδυτικές ηµερίδες τονίζουν ότι οι επενδυτές εµφανίσθηκαν
ιδιαίτερα θετικοί για το σχέδιο της ΤτΕ καθώς το θεωρούν ένα σηµαντικό βήµα για την επίλυση του
προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων και αναµένουν περισσότερες λεπτοµέρειες προκειµένου να
έχουν πλήρη εικόνα.
Θετικοί, επίσης, ήταν στα σχόλια τους για το πρόγραµµα εγγυήσεων Asset Protection Scheme (APS), το
οποίο βασίζεται στο ιταλικό µοντέλο αντιµετώπισης των επισφαλειών.
Μάλιστα, ανέφεραν στους έλληνες συνοµιλητές τους ότι αναµένουν να ακούσουν περισσότερα για το APS
– που θα στηρίξει την τιτλοποίηση µη εξυπηρετούµενων δανείων ύψους 15-20 δισ. ευρώ – από τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο στο επενδυτικό φόρουµ της Capital Link που θα πραγµατοποιεί από τις 10
έως τις 11 Δεκεµβρίου στην Νέα Υόρκη.
Σηµειώνεται ότι όπως έγραψε , θετικής υποδοχής έτυχε από Κοµισιόν και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το
σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τιτλοποίηση «κόκκινων» δανείων, µε µέσο εγγύησης µέρος από τις
υφιστάµενες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις των τραπεζών.
Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, η πρόταση της TτΕ κρίθηκε από το Εποπτικό Συµβούλιο της ΕΚΤ ως
ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης για να επιτευχθεί ο στόχος επιθετικής µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (Non Performing Exposures - NPEs) των εγχώριων τραπεζών.
Ακόµη και η «σιδηρά» κυρία του SSM, Ντ. Νουί, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της, εκφράστηκε θετικά
για το concept της πρότασης καθώς στοχεύει στην άµβλυνση δύο ταυτόχρονα στρεβλώσεων: των υψηλών
NPEs και της υψηλής συµµετοχής του αναβαλλόµενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών.
Ακόµη πιο θετική ήταν, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η αντιµετώπιση από την Κοµισιόν, η οποία πιέζει για
εµπροσθοβαρή εξυγίανση στους ισολογισµούς των ελληνικών τραπεζών, ώστε να απελευθερωθεί
ρευστότητα για τη χρηµατοδότηση της οικονοµίας.
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Θετικοί οι ξένοι επενδυτές για τα δύο σχέδια µείωσης των NPEs
Τι είπαν στις συναντήσεις τους µε τα τραπεζικά στελέχη στις δύο επενδυτικές ηµερίδες για τράπεζες και
επιχειρήσεις που έγιναν το τελευταίο 48ωρο στο Λονδίνο. Τα σχέδια για τα «κόκκινα» δάνεια και οι
παρουσιάσεις.
Το σχέδιο µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (NPEs) της Τράπεζας της Ελλάδος µονοπώλησε
το ενδιαφέρον των επενδυτών στο πλαίσιο των δύο επενδυτικών ηµερίδων που έγιναν στον Λονδίνο το
τελευταίο 48ωρο, του «Autonomous Conference» για τις ελληνικές τράπεζες και του συνεδρίου της Goldman
Sachs για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στελέχη τραπεζών που µετείχαν στις δύο επενδυτικές ηµερίδες
τονίζουν στο Euro2day.gr ότι οι επενδυτές εµφανίσθηκαν ιδιαίτερα θετικοί για το σχέδιο της ΤτΕ καθώς το
θεωρούν ένα σηµαντικό βήµα για την επίλυση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων και
αναµένουν περισσότερες λεπτοµέρειες προκειµένου να έχουν πλήρη εικόνα. Θετικοί, επίσης, ήταν στα
σχόλια τους για το πρόγραµµα εγγυήσεων Asset Protection Scheme (APS), το οποίο βασίζεται στο ιταλικό
µοντέλο αντιµετώπισης των επισφαλειών. Μάλιστα, ανέφεραν στους έλληνες συνοµιλητές τους ότι
αναµένουν να ακούσουν περισσότερα για το APS – που θα στηρίξει την τιτλοποίηση µη εξυπηρετούµενων
δανείων ύψους 15-20 δισ. ευρώ – από τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο στο επενδυτικό
φόρουµ της Capital Link που θα πραγµατοποιεί από τις 10 έως τις 11 Δεκεµβρίου στην Νέα Υόρκη. Πράσινο
φως από ΕΚΤ-Κοµισιόν Σηµειώνεται ότι όπως έγραψε το Euro2day.gr, θετικής υποδοχής έτυχε από Κοµισιόν
και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος για τιτλοποίηση «κόκκινων»
δανείων, µε µέσο εγγύησης µέρος από τις υφιστάµενες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις των
τραπεζών. Σύµφωνα µε τραπεζικές πηγές, η πρόταση της TτΕ κρίθηκε από το Εποπτικό Συµβούλιο της ΕΚΤ
ως ενδιαφέρουσα βάση συζήτησης για να επιτευχθεί ο στόχος επιθετικής µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (Non Performing Exposures - NPEs) των εγχώριων τραπεζών. Ακόµη και η
«σιδηρά» κυρία του SSM, Ντ. Νουί, η οποία ολοκληρώνει τη θητεία της, εκφράστηκε θετικά για το concept
της πρότασης καθώς στοχεύει στην άµβλυνση δύο ταυτόχρονα στρεβλώσεων: των υψηλών NPEs και της
υψηλής συµµετοχής του αναβαλλόµενου φόρου στα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών. Ακόµη πιο θετική
ήταν, σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, η αντιµετώπιση από την Κοµισιόν, η οποία πιέζει για εµπροσθοβαρή
εξυγίανση στους ισολογισµούς των ελληνικών τραπεζών, ώστε να απελευθερωθεί ρευστότητα για τη
χρηµατοδότηση της οικονοµίας.
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Παίζονται 600 εκατ ευρώ στις
μεταμνημονιακές δεσμεύσεις

κατοικίας η παράταση του
εξωδικαστικού μηχανισμού το
σενάριο εφαρμογής μίας νέας
ρύθμισης για μισθωτούς
με χρέη έως 5.000
ευρώ η τοποθέτηση γενικών
γραμματέων και διευθυντών
κ.ά
Στο Eurogroup της περασμένης
συνταξιούχους

Δευτέρας ο επικεφαλής
Μάριο Σεντένο έθιξε

Από τις εκθέσεις για την
πορεία των μεταρρυθμίσεων
που θα συντάξουν οι
δανειστές της χώρας μας στο
πρώτο τρίμηνο του 2019 θα
εξαρτηθεί η επιστροφή των
κερδών από τα ελληνικά
ομόλογα που διακρατούν η
ΕΚΤ και οι κεντρικές τράπεζες
άλλων ευρωπαϊκών χωρών

το θέμα των μεταρρυθμίσεων
που πρέπει να επιταχυνθούν
χωρίς όμως να ασκηθεί κάποια
ιδιαίτερη πίεση προς την
ελληνική πλευρά Πάντως ο
πρόεδρος των 19 έκλεισε την
επίσημη τοποθέτησή του για
το ελληνικό θέμα με τη δήλω
ση ότι οι δεσμεύσεις πρέπει
να εκπληρώνονται ανανεώνοντας
τον χρόνο που έχει στη
διάθεσή της η Αθήνα για να τις
υλοποιήσει

Το υγραέριο
► Του

Στο μεταξύ μπλόκο στην
παράνομη διάθεση υγραερίου

ΜΑΡΙΟΥ ΧΡΙΖΤΟΔΟΥΑΟΥ

και φυσικού αερίου κίνησης

τροφές και μάλιστα απότομα

για τις

από την Ανεξάρτητη Αρχή

16

μεταμνημονιακές
δεσμεύσεις που έχουν μείνει

πίσω σκοπεύει να ανεβάσει η
κυβέρνηση μετά το επενδυτικό
συνέδριο της Capital Link
Invest in Greece που θα λάβει
χώρα τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη
αφού μετά τα μέσα Ιανουαρίου
του 2019 οι επικεφαλής
των δανειστών επιστρέφουν
στην Αθήνα για in δεύτερη
μεταπρογραμματική αξιολόγηση
η οποία θα κρίνει και την
εκταμίευση των κερδών από
τα ελληνικά ομόλογα που
η ΕΚΤ και οι κεντρικές
διακρατούν

τράπεζες του ευρωσυστήματος
ANFÄs SMP's
Η απόφαση βέβαια γι αυτά
τα χρήματα ύψους 600 εκατ
ευρώ θα ληφθεί στο Eurogroup
της 11ης Μαρτίου του 2019
ενώ στις 27 Φεβρουαρίου θα

Στο Eurogroup ins 11ns Μαρτίου 2019 θα κριθεί η επιστροφή των 600εκατ ευρώ npos την Ελλάδα

έχει δοθεί στη δημοσιότητα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
η δεύτερη έκθεση ενισχυμένης

μεταμνημονιακής εποπτείας

Ανάλογη έκθεση θα δημοσιεύσει
εκείνο το διάστημα και το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Οπως η πρώτη έτσι και η δεύτερη
έκθεση προϋποθέτει τη
συλλογή στοιχείων από τα
κλιμάκια που θα έρθουν
λίγες ημέρες νωρίτερα Πρόκειται
για στοιχεία που έχουν να
κάνουν με τη δημοσιονομική
κατάσταση της χώρας την
πορεία του προϋπολογισμού
έσοδα-δαπάνες και τις προ¬
τεχνικά

οπτικές ανάκαμψης της ελληνικής
οικονομίας όπως αυτές
διαμορφώνονται με βάση τους
δείκτες για τις επενδύσεις τις
εξαγωγές και τις εισαγωγές
αγαθών της εγχώριας ζήτησης
κ.ά

Και στον δεύτερο γύρο των
συζητήσεων με τη γνωστή

τετράδα των δανειστών
θέση έχουν οι μεταρ
ρυθμίσεις-ουρές από το 3ο
Μνημόνιο Πρόκειται για τις
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
η ελληνική πλευρά για τον
περιορισμό των κόκκινων
δανείων τις ιδιωτικοποιήσεις
κεντρική

όπως η Εγνατία ή τα

περιφερειακά

λιμάνια την αποπληρωμή
των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου τη
στελέχωση της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ την κατάργηση των
capital controls κ.ά
Εξίσου σημαντικά είναι τα
θέματα που πρέπει να κλείσουν
μέχρι το τέλος του μήνα

για τα οποία πραγματοποιούνται
ήδη εξ αποστάσεως
συζητήσεις με τους θεσμούς
Μεταξύ άλλων είναι το διάδοχο
πλαίσιο του νόμου Κατσέλη
για την προστασία της πρώτης

Δημοσίων

Εσόδων ΑΑΔΕ Στο
πλαίσιο του επιχειρησιακού
σχεδίου που έχει αναπτύξει η
Αρχή για τον αποτελεσματικότερο
έλεγχο της εφοδιαστικής
αλυσίδας διάθεσης υγραερίου
ο επικεφαλής Γιώργος Πιτσι
λής υπέγραψε απόφαση για τη
διασύνδεση των φορολογικών

ηλεκτρονικών μηχανισμών
των πρατηρίων καυσίμων με
τις αντλίες διάθεσης υγραερίου
κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού
αερίου Με όλο το πλέγμα
των ρυθμίσεων επιτυγχάνεταιτ
•
Αυτόματη έκδοση παραστατικών
πώλησης μέσω της
της αντλίας με τον
φορολογικό ηλεκτρονικό
ΦΗΜ
• Τοπική
ηλεκτρονική καταγραφή
των ποσοτήτων και των
διασύνδεσης

μηχανισμό

αξιών των πωλήσεων υγραερίου

και πεπιεσμένου φυσικού
αερίου και διαβίβαση αυτών
των πληροφοριών μέσω των
ΦΗΜ στη βάση δεδομένων της
ΑΑΔΕ στο τέλος της ημέρας
•
Πρόσβαση των ελεγκτικών
υπηρεσιών στα δεδομένα αγορών
και πωλήσεων με συνέπεια
τον αποτελεσματικότερο
επιχειρησιακό σχεδιασμό και
τη βελτίωση της διαδικασίας
επιλογής υποθέσεων προς
έλεγχο
•

Αποτελεσματικότερη
των ποσοτήτων
διασταύρωση

αγορών και πωλήσεων με
την ταχύτερη περαίω
ση του ελέγχου

συνέπεια
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Τρέχουν να κλείσουν τρύπες
πριν επιστρέψουν οι θεσμοί
Εφιάλτης οι εκκρεμότητες
για τον Τσακαλώτο
16 προαπαιτούμενα κρίνουν
τη δόση των 600.000.000 €

Ρεπορτάζ

Γιώργος Χατζηδημητρίου
ghatzidimitriou@dimokratiancws.gr

δρόμου εν μέσω εορτών καλείται
να δώσει η κυβέρνηση
να προλάβει την εκπλήρωση
των 16 προαπαιτούμενων
υποχρεώσεων οι οποίες εκκρεμούν
εν όψει της δεύτερης μεταμνημονια
κής αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης
εποπτείας Από την έκβαση της θα κριθεί
η τύχη της εκταμίευσης της δόσης ύψους
600.000.000 ευρώ από τα κέρδη των ελληνικών
ομολόγων συνολικά 4.800.000.000 ευρώ
που διακρατουν η ΕΚΤ και οι κεντρικές
τράπεζες του ευρωσυστήματος
Οι διαπραγματεύσεις με τα τεχνικά κλιμάκια
τα οποία καταφθάνουν στις 21 Ιανουαρίου
στην Αθήνα θα μπουν στα βαθιά όταν
τεθούν στο τραπέζι ουσιαστικές δεσμεύσεις
για τις προβληματικές μεταρρυθμίσεις που
εκκρεμούν από το 3ο Μνημόνιο και σχετίζονται
με την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων
όρος επιβίωσης κατά τον αν υπουργό
προκειμένου

Αγώνα

Οικονομικών Γ Χουλιαράκη για την
οικονομία τις ιδιωτικοποιήσεις που
χρονοτριβούν ΕΔ.ΠΕ παραχώρηση Εγνατίας
Ελληνικό αξιοποίηση του ποσοστού του
Δημοσίου στο Ελ Βενιζέλος περιφερειακά
λιμάνια την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του Δημοσίου τη στελέχωση
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
ΑΑΔΕ και την περαιτέρω χαλάρωση των
capital controls
ελληνική

Ο υπουργός Οικονομίας Ευκλείδης Τσακαλώτος με τον πρόεδρο του Eurogroup Μάριο Σεντενο

Ανάλογης δυσκολίας είναι και σειρά άλλων
ανοιχτών φακέλων για τα οποία υπάρχει
συνεχής επικοινωνία με την πλευρά των
θεσμών όπως η κοινά αποδεκτή αντικατάσταση
του νόμου Κατσέλη νια την προστασία
της πρώτης κατοικίας ζήτημα που θα απαιτήσει
όπως λέγεται στην πλατεία Συντάγματος
αυξημένη πολιτική ευελιξία η παράταση
του εξωδικαστικού μηχανισμού οι μεταρρυθμίσεις
στις αγορές προϊόντων το ζήτημα
του κατώτατου μισθού η ταχεία αδειοδότη
ση επενδύσεων και η τοποθέτηση των γενικών
γραμματέων και διευθυντών μέχρι το τέλος
του 2018
Την ημερήσια διάταξη συμπληρώνουν
εξίσου σημαντικά κεφάλαια όπως η επίτευξη
του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους
3,5°/ο του ΑΕΠ ο οποίος πάντως έχει κλειδώσει
με τον Προϋπολογισμό και τα στοιχεία
που αφορούν τη δημοσιονομική εικόνα της
χώρας τη γενικότερη πορεία εκτέλεσης του
Προϋπολογισμού έσοδα δαπάνες αλλά και

τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής
όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση
τους δείκτες για ης επενδύσεις τις εξαγωγές
και τις εισαγωγές αγαθών της εγχώριας
ζήτησης κ.ά
0 υπουργός Οικονομίας Ευκλείδης Τσα
καλώτος που θα συμμετάσχει την προσεχή
Δευτέρα στο επενδυηκό συνέδριο της Capital
Link Invest in Greece στη Νέα Υόρκη γνωρίζει
ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του
την ώρα μάλιστα που αυξάνεται η καχυποψία
των εταίρων για την πιθανότητα να ενισχυθεί
η μεταρρυθμιστική κόπωση της κυβέρνησης
και να εγκλωβιστεί η οικονομία στον επικείμενο
εκλογικό κύκλο
Με βάση τον προγραμματισμό η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει την έκθεση
προόδου στις 27 Φεβρουαρίου και στο ίδιο
διάστημα θα κοινοποιήσει τις εκτιμήσεις του
και το ΔΝΤ ενώ οι αποφάσεις για την εκταμίευση
της δόσης θα ληφθούν στο Eurogroup
της 11ης Μαρτίου
οικονομίας

3. ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ

Μέσο: . . . . . . . . . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .01/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .08/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 44

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
του Αντώνη Τσιμπλάκη atsimp@gmail.com

Χαμηλότερες ταχύτητες
για να σωθεί ο πλανήτης
Φθηνότερες λύσεις αναζητούν οι εφοπλιστές για να προσαρμόσουν
τον στόλο στους νέους αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες

τωρα ήταν γνωστές οι λύσεις
των νέων καυσίμων και
των scrubber Την τρίτη εναλλακτική
λύση για την επίτευξη του στόχου
της προστασίας του περιβάλλοντος
από τη ναυτιλιακή βιομηχανία έβαλε στο
τραπέζι της συζήτησης ο πρόεδρος του
ναυτιλιακού ομίλου Dynacom Γιώργος
Προκοπίου στο πλαίσιο των εργασιών
του 8ou Annual Operational Excellence

Μέχρι

in Shipping-Best Industry Practices
που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την
Capital Link Τη λύση δηλαδή της μείωσης
της ταχύτητας των πλοίων η οποία
θα αποφέρει το ζητούμενο τον περιορισμό

της ρύπανσης του περιβάλλοντος
συνολικά σε ποσοστό 60 Μια πρόταση
που συγκέντρωσε θετικές αντιδράσεις
χωρίς όμως να λείψουν και οι αντίθετες

απόψεις

Σύμφωνα με τον Γ Προκοπίου το slow
steaming μειώνει κατά 60 όλες τις μορφές
ρύπανσης του περιβάλλοντος που
προέρχονται από τα πλοία Αναγνώρισε
ότι μια μείωση ταχύτητας θα επιφέρει
ανάγκες για περισσότερα πλοία κατά
33
περίπου ωστόσο απαντώντας
και στις αντίθετες απόψεις που ακούστηκαν
αναφορικά με το περισσότερο ατσάλι
που θα χρειαστεί τους ναυτικούς και
τις αεροπορικές μετακινήσεις και την
επιπλέον ρύπανση που όλα αυτά θα
τόνισε ότι το ισοζύγιο είναι υπέρ
του slow steaming Δέχτηκε μάλιστα
όσοι κατεβάζουνταχύτητα κατά 33 να
έχουν και μικρότερους ναύλους σε σχέση
με όσους χρησιμοποιούν το 00 της
υπηρεσιακής ταχύτητας των πλοίων
επιφέρουν

1

Ο Γ Προκοπίου αναφορικά με τις

ναυτιλιακές

που θα επιλέξουν να τρέχουν τα
744

44

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

►

12-2018

πλοία τους full speed σημείωσε να μπορούν
να το κάνουν μεν πληρώνοντας
φόρο levy δε σε ένα πράσινο ταμείο Η
τιμή του θα υπολογίζεται με βάση την
με την οποία κινείται και το μέγεθος
που έχει το πλοίο Καταλήγοντας ο Γ
ταχύτητα

Προκοπίου υπογράμμισε ότι με αυτό τον
τρόπο θα δοθεί χρόνος ώστε τα ναυπηγεία
και οι μηχανικοί να σχεδιάσουν και
να κατασκευάσουν τα καλύτερα δυνατά
συστήματα για να επιτευχθούν οι στόχοι
για την προστασία του περιβάλλοντος
Την πρόταση του Γ Προκοπίου χειροκρότησε
μεταξύ άλλων ο Philippe Louis
Dreyfus πρόεδρος της Louis Dreyfus
Armateurs και τέως πρόεδρος της BIMCO
την οποία και χαρακτήρισε ως τη μόνη
απλή και άμεσης αποτελεσματικότητας
απάντηση για την επίτευξη των στόχων
της προστασίας του περιβάλλοντος
Με το slow steaming συντάσσεται και
ο πρόεδρος της ESCA και διευθύνων
σύμβουλος των Lavinia Corporation
Laskaridis Shipping Company Πάνος
Λασκαρίδης Τόνισε ότι η λύση αυτή έχει
εφαρμογή αλλά κάτω από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις Κατά την άποψή του
η μείωση της ταχύτητας δεν μπορεί να
ξεπεράσει συνολικά το 20 Έβαλε μάλιστα
στην εξίσωση και δύο συνιστώσες
Το πρώτο 1 0 της μείωσης θα είναι
διοικητικής απόφασης και θα
ισχύει για όλα τα πλοία αλλά θα υπάρχει
και η δυνατότητα περαιτέρω φρένου σε
αποτέλεσμα

εθελοντική βάση
Ο Π Λασκαρίδης υπογράμμισε επίσης
ότι οι νέοι περιβαλλοντικοί κανονισμοί
περί αποθείωσης των ναυτιλιακών καυσίμων
από το 2020 και μετά και του GHG
émissions απασχολούν έντονα τη ναυ¬

τιλιακή βιομηχανία καθώς η εξεύρεση
μιας ενιαίας λύσης είναι μια δύσκολη
υπόθεση Ο πρόεδρος της ECSA σχολίασε
και τα scrubbers λέγοντας ότι δεν
τίθεται

θέμα διάκρισης μεταξύ πλοιοκτητών
φιλικών και πλοιοκτητών μη φιλικών
προς αυτή την επιλογή Είναι απόφαση
που λαμβάνει ο κάθε πλοιοκτήτης ξεχωριστά
τόνισε ο Π Λασκαρίδης
Εστιάζοντας στις εξελίξεις στην Ευρώπη
υπογράμμισε ότι αυτή ταλανίζεται από
διάφορα δυσεπίλυτα θέματα όπως οι
εμπορικές διενέξεις και το προσφυγικό
ενώ προσέθεσε ότι είναι αναγκαία συνθήκη
να υποστηρίξει τη ναυτιλία και όχι
να της κουνά το δάκτυλο αφού ο εμπορικός
στόλος της Ευρώπης αποτελεί ένα
μοναδικής αξίας στοιχείο Αντιστοιχεί
στο 40 της παγκόσμιας φέρουσας
όντας το μόνο στρατηγικό στοιχείο
ενεργητικού διεθνούς σημασίας της
Ευρώπης με την ικανότητα να προστατέψει
τη στρατηγική της θέση στον πλανήτη
ικανότητας

ανέφερε χαρακτηριστικά
Στο ίδιο πάνελ μαζί με τους Γ Προκοπίου
και Π Λασκαρίδη μίλησε και ο πρόεδρος
της nterta n ko και çTsa kos Ε nergy
I

Navigation Νίκος Τσάκος Υποστήριξε
και αυτός την ιδέα του slow steaming και
ανέφερε χαρακτηριστικά Η ιδέα του κ
Προκοπίου για τη μείωση ταχύτητας είναι
σωστή απλώς δεν έχει λάβει ανάλογη
υποστήριξη με τις υπόλοιπες Στη σύσκεψη
του ΙΜΟ υπήρχαν χώρες που ζήτησαν
την παράταση της εφαρμογής των νέων
μέτρων έωςτο 2025 αλλά λίγοι ανέφεραν
τη μείωση ταχύτητας και προσέθεσε
Από την πλευρά μας το 2020 θα έπρεπε
να είναι ένα ζήτημα για τα διυλιστήρια
όχι για τους πλοιοκτήτες Δεν είμα
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το παρόν, «μόλις δύο λιμένες διαθέτουν
καύσιμα συμβατά με τα όσα ορίζει το
Sulphur Cap», ανέφερε και προσέθεσε
ότι είναι σημαντικό για τους πλοιοκτήτες
να έχουν καύσιμα που συμμορφώνονται

με τον κανονισμό, όπως σημαντικό
είναι να γνωρίζουν και τα σημεία προμήθειάςτους.
Σε ό,τι αφορά την επιλογή του «slow
steaming» ο Α. Παπαγιαννόπουλος
σημείωσε

πως δεν είναι η πρώτη επιλογή,
αλλά μπορεί να καταστεί τελικά ανάλογα
με τις εξελίξεις και τις μελλοντικές επιλογές
των ναυλωτών.
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των εργασιών του 8ου « Annual Operational [xcellence in
Shipping-Best Industry Practices», που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Capital Link. Διακρίνονται από αριστερά προς
τα δεξιά: Νίκος Ταάκος, Νικόλας Μπορνοζης, ΐιρήνη Νταϊφά, Γεώργιος Α. Τσαβλίρης, Philippe Louis-Dreyfus, Μαρίλη Φραγκίστα, Νικόλας Α. Βερνίκος, Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, Γιώργος Προκοπίου, Παναγιώτης Λασκαρίδης και η Όλγα

Μπορνόζη

στε παρά μόνον οι χρήστες. Μας αντιμετωπίζουν
σαν πειραματόζωα, επιβάλλοντας
όλα αυτά τα μέτρα. Έχουμε ζητήσει
από τον ΙΜΟ μια πρακτική περίοδο δοκιμής
των νέων καυσίμων, αλλά κάτι τέτοιο
δεν έχει γίνει δεκτό μέχρι στιγμής. Τέλος,
μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα έχει μεγαλύτερο
συμφέρον και το θέμα την αγγίζει
σε σχέση με άλλες χώρες».

περισσότερο

Ο Ν. Τσάκος σημείωσε πως στην τελευταία
συνεδρίαση της Επιτροπής
του Διεθνούς Ναυτιλιακού
Οργανισμού (ΙΜΟ) άνοιξε ένα παράθυρο
Περιβάλλοντος

για την αποκαλούμενη «expérience
building phase», από την 1 η Ιανουαρίου
2020, που είναι και η ημερομηνία ισχύος
του νέου κανονισμού του ΙΜΟ για χρήση
καυσίμων στη ναυτιλία με περιεκτικότητα
σε θείο μέχρι 0,5% από 3,5% που είναι
σήμερα το όριο. Σύμφωνα με τον Ν.Τσάκο, τον ερχόμενο Μάιο, στην επόμενη

συνεδρίαση

της Επιτροπής, αναμένουν όλοι
να δουν πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις.
Σημειώνεται ότι είναι πάρα πολλοί οι
φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο που θέτουν
ζητήματα ασφαλείας για τα νέα blend
καυσίμων, και για τον λόγο αυτό έχει ζητηθεί
από κορυφαίες σημαίες του κόσμου,
όπως είναι οι Νήσοι Μάρσαλ και η Λιβερία,

να ισχύσει η «expérience building
phase», η οποία εφόσον υιοθετηθεί

τελικά

σε καμία περίπτωση δεν αναιρεί την
έναρξη ισχύος του κανονισμού.
Ο νέος

κανονισμός
Ο νέος κανονισμός του Sulphur Cap
2020 απασχόλησε και το μεγαλύτερο

μέρος του συνεδρίου της Capital Link.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Common

Progress Αναστάσιος Παπαγιαννόπουλος, με αφορμή τη συζήτηση περί
της «expérience building phase», της
περιόδου δηλαδή συλλογής στοιχείων
για προβλήματα που θα προκύψουν
στην καθημερινή λειτουργία των πλοίων
εξαιτίας του νέου κανονισμού,
πως η ανάγκη αυτή δεν αποτελεί
αίτημα μεταβολής των χρονοδιαγραμμάτων
πέραν της 1/1/2020. Αντίθετα,
σημείωσε πως είναι αίτημα που αποσκοπεί
στην καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση
των κινδύνων που προέρχονται από
«μη ασφαλή καύσιμα» για τα πλοία, στα
οποία συμπεριλαμβάνονται και τα μείγματα
διαφορετικών καυσίμων, που μπορεί
ένα πλοίο να χρειαστεί να προμηθευτεί.
Ο Α. Παπαγιαννόπουλος ξεκαθάρισε
ότι σε καμία περίπτωση «δεν πρέπει
να δώσουμε την αίσθηση στην κοινωνία
πως δεν θέλουμε να επωμιστούμε τις
ευθύνες μας. Δεν θέλουμε αναβολή του
σημείωσε

2020».

Ο ίδιος έβαλε στο στόχαστρο και τη
καυσίμων, για την οποία σημείωσε
ότι θα πρέπει να βρεθεί κάτω από
αυστηρό έλεγχο και επιτήρηση στην πορεία
προς το 2020. Προειδοποίησε δε ότι
το ενδεχόμενο προμήθειας «κακών
βιομηχανία

καυσίμων»

στα πλοία θα είναι «αιτία πολέμου»
για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Έφερε
και συγκεκριμένα παραδείγματα, που
στηρίζουν τους προβληματισμούς που

ανέπτυξε στην τοποθέτησή του. Προς

Στην εικόνα αλλά και τη δυναμική σε
επίπεδο που παρουσιάζει η ναυτιλία
σε παγκόσμιο επίπεδο στάθηκε ο
πρόεδρος της Intercargo και διευθυντής
της Anangel Maritime. Σύμφωνα με τον
Γ. Πλατσιδάκη, το πρόβλημα σε ό,τι αφορά
πολιτικό

τουλάχιστον την ελληνική ποντοπόρο
ναυτιλία είναι ότι πρόκειται για μια βιομηχανία
η οποία έχει αναπτυχθεί σε χώρες
χωρίς μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να μην υποστηρίζεται
σε βαθμό που θα δικαιούτο από
και κράτη. Όσον αφορά την
της ναυτιλίας, ο Γ. Πλατσιδάκης
πως «η ναυτιλία προκαλεί την
πολιτικούς

εικόνα

σημείωσε

είδηση

μόνο όταν συμβαίνει ένα ατύχημα
και ως εκ τούτου η εικόνα της ναυτιλίας
δεν είναι καλή», ενώ προσέθεσε πως
λαμβάνεται ως δεδομένη η συνεισφορά
της ναυτιλίας στη διατήρηση του βιοτικού
μας επιπέδου κι έτσι τα MME δεν
ενδιαφέρον να καλύψουν θέματα
ναυτιλιακού ενδιαφέροντος.
Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο της
Intercargo, υπάρχουν και κανονισμοί που
θεσπίζονται λόγω πιέσεων που ασκούνται
από MME, ΜΚΟ και την κοινή γνώμη.
Ως παράδειγμα έφερε τη σύμβαση
για την επεξεργασία του θαλάσσιου
και τα συστήματα επεξεργασίας
βρίσκουν

έρματος

που εγκαταστάθηκαν στα πλοία. Σύμφωνα

με τον

Γ. Πλατσιδάκη,

σήμερα η σύμβαση

αυτή αποδίδει ελάχιστα εξαιτίας

της ανεπαρκούς τεχνολογίας, καθιστώντας
τα πλοία «πειραματικές μονάδες».
Σε ό,τι αφορά το Sulphur Cap 2020,
ότι πρόκειται για έναν κανονισμό
τόνισε

που θα επηρεάσει τα πλοία περισσότερο

από κάθε άλλο κανονισμό, ενώ υποστήριξε
ότι στο μέλλον η ναυτιλία θα πρέπει
να είναι προετοιμασμένη για περισσότερους

κανονισμούς.

GQ
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Μεγάλη ζήτηση για one to one στο 20ο forum της Capital Link
Μεγάλο ενδιαφέρον για τις παρουσιάσεις που διοργανώνει ο Ν.Μπορνόζης
Μεγάλη είναι η ζήτηση για one tο one συναντήσεις στα πλαίσια του 20ου forum της Capital Link
για την ελληνική οικονοµία.
Στο lunch της Δευτέρας 10/12 θα µιλήσει ο υπουργός οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ενώ τιµώµενο
πρόσωπο στο dinner θα είναι ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για την συµµετοχή του στην ελληνική οικονοµία.
To forum θα περιλαµβάνει ελληνικά οµόλογα καθώς και όλες τις µεγάλες ελληνικές εισηγµένες.
Webcast θα υπάρξει και από τον πρωθυπουργό.
www.worldenergynews.gr
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Τσακαλώτος-Χουλιαράκης αναχωρούν για Νέα Υόρκη
Τις προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας τη χρονιά των τετραπλών εκλογών που είναι το 2019, θα
παρουσιάσει την ερχόµενη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, συνοδευόµενος από τον αναπληρωτή υπουργό οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης.

πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών
τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών προκειµένου
να συµµετάσχουν στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest
in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε
συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των
υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

Ποιοι συµµετέχουν στο κυβερνητικό κλιµάκιο

Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.

Βράβευση του επιχειρηµατία και προέδρου του φερώνυµου οµίλου Ευάγγελου Μυτιληναίου
στο επίσηµο δείπνο

Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018. Τον κ. Μυτιληναίο θα
προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State. Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική
εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η
ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018,
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
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Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Θα συµµετάσχουν επίσης πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs ,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών και οργανισµών:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams.
Επίσης οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες: Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation

Ηµέρα Ελλάδος στην Wall Street

Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου εκτιµάται πως τόσο η κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση θα εντείνουν τις
προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για τα κόκκινα δάνεια .Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα
δύο σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
καθένα από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε..

Ανέστης Ντόκας
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Τσακαλώτος-Χουλιαράκης αναχωρούν για Νέα Υόρκη.
Τις προοπτικές της Ελληνικής οικονοµίας τη χρονιά των τετραπλών εκλογών που είναι το 2019, θα
παρουσιάσει την ερχόµενη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη ο υπουργός οικονοµικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος, συνοδευόµενος από τον αναπληρωτή υπουργό οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης.

πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών
τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών προκειµένου
να συµµετάσχουν στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest
in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε
συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των
υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

Ποιοι συµµετέχουν στο κυβερνητικό κλιµάκιο

Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.

Βράβευση του επιχειρηµατία και προέδρου του φερώνυµου οµίλου Ευάγγελου Μυτιληναίου
στο επίσηµο δείπνο

Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018. Τον κ. Μυτιληναίο θα
προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State. Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική
εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η
ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018,
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
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Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Θα συµµετάσχουν επίσης πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs ,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών και οργανισµών:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams.
Επίσης οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες: Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation

Ηµέρα Ελλάδος στην Wall Street

Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου εκτιµάται πως τόσο η κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση θα εντείνουν τις
προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για τα κόκκινα δάνεια .Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα
δύο σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
καθένα από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε..

Ανέστης Ντόκας
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Πώς θα βγει η Ελλάδα στις αγορές το 2019
Θανάσης Κουκάκης
Μια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδας στις αγορές θα δοθεί στους επενδυτές την προσεχή
Δευτέρα στις 10 Δεκεµβρίου.
Έως τα τέλη Δεκεµβρίου αναµένεται να ανακοινωθεί το πρόγραµµα δανεισµού του Δηµοσίου
για το 2019, µέσω του οποίου το οικονοµικό επιτελείο θέλει να αντλήσει περίπου 7 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές την προσεχή Δευτέρα στις 10 Δεκεµβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωµατούχοι,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αλλά και
κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York StockExchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Σε ειδικό
πάνελ, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα
της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και
πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Να σηµειωθεί πως το τέλος του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας το Δεκέµβριο αναµένεται να καταδείξει πως τα ελληνικά οµόλογα δεν είναι χρεόγραφα
«δεύτερης ταχύτητας» και πως είναι αρκετά ασφαλή και προσοδοφόρα ως επένδυση.
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ενσωµατώνουν σήµερα όλους τους πιθανούς κινδύνους, κάτι που
δεν ισχύει µε τα υπόλοιπα οµόλογα της ευρωζώνης, λόγω της συµµετοχής τους στο QE.
Μπορεί τα ελληνικά οµολόγα να µην έχουν την επενδυτική βαθµίδα και να αξιολογούνται ακόµη ως «junk»
(σκουπίδια), αλλά η ελληνική οικονοµία είναι σήµερα πρωταθλήτρια κόσµου στην καταγραφή πρωτογενών
πλεονασµάτων και έχει ένα πολύ ασφαλές µονοπάτι ωρίµανσης του κρατικού χρέους.
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Οδικός χάρτης για την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές το 2019
Θανάσης Κουκάκης
Στο «Μεγάλο Μήλο» οι ανακοινώσεις για την έξοδο της Ελλάδος στις αγορές.
Έως τα τέλη Δεκεµβρίου αναµένεται να ανακοινωθεί το πρόγραµµα δανεισµού του Δηµοσίου
για το 2019, µέσω του οποίου το οικονοµικό επιτελείο θέλει να αντλήσει περίπου 7 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, µια πρώτη εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές την προσεχή Δευτέρα στις 10 Δεκεµβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωµατούχοι,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική, αλλά και
κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που
διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York StockExchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα µετάσχουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισµού Ελενα Κουντουρά. Σε ειδικό
πάνελ, στο οποίο θα µετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας, θα αναλυθεί το θέµα
της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναµένονται συγκεκριµένες αναφορές για το πότε και
πως θα δανειστεί η χώρα µας το 2019.
Να σηµειωθεί πως το τέλος του προγράµµατος ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας το Δεκέµβριο αναµένεται να καταδείξει πως τα ελληνικά οµόλογα δεν είναι χρεόγραφα
«δεύτερης ταχύτητας» και πως είναι αρκετά ασφαλή και προσοδοφόρα ως επένδυση.
Οι αποδόσεις των ελληνικών οµολόγων ενσωµατώνουν σήµερα όλους τους πιθανούς κινδύνους, κάτι που
δεν ισχύει µε τα υπόλοιπα οµόλογα της ευρωζώνης, λόγω της συµµετοχής τους στο QE.
Μπορεί τα ελληνικά οµολόγα να µην έχουν την επενδυτική βαθµίδα και να αξιολογούνται ακόµη ως «junk»
(σκουπίδια), αλλά η ελληνική οικονοµία είναι σήµερα πρωταθλήτρια κόσµου στην καταγραφή πρωτογενών
πλεονασµάτων και έχει ένα πολύ ασφαλές µονοπάτι ωρίµανσης του κρατικού χρέους.
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Τι φέρνει ο ξαφνικός «έρωτας» για τη µετοχή της Μυτιληναίος
Από
Μαρίνα Πρωτονοταρίου
Η μετοχή στα τέλη Νοεμβρίου διαπραγματευόταν με P/E <5 με βάση την πρόβλεψη για το 2019, με
EV/EBITDA <3,5x, ενώ έχει πολύ αξιοπρεπή μερισματική απόδοση στο 5,3%. Η μετοχή ήταν υποτιμημένη,
αποτέλεσμα της κακοδαιμονίας του ελληνικού Χρηματιστηρίου που ενισχύθηκε από την έξοδο των
ελληνικών τραπεζών από τον MSCI. Η παρουσίαση της διοίκησης της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών που
ακολούθησε, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους, αφού το guidance του 2019 προέβλεψε κύκλο εργασιών
από 1,5 στα 2,2 δισ. ευρώ, κερδοφορία από 300 στα 400 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία στα 200 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 1,5 ευρώ ανά µετοχή.
Τα ισχυρά θεμελιώδη του ομίλου, το ισορροπημένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο που δημιουργεί υψηλή
ρευστότητα, η συνέπεια της διοίκησης και οι προοπτικές υψηλής ανάπτυξης, η εκτίμηση για διπλασιασμό
των εσόδων το 2020 και τη μείωση του χρέους, τη στιγμή που η μεταλλουργία θα συνεχίσει την θετική της
πορεία το 2019 ενώ αναμένεται και comeback του τμήματος EPC, δημιουργούν ένα πολλά υποσχόμενο
πλαίσιο.
Η μετοχή της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17,9% στις τελευταίες 7 συνεδριάσεις, και από τα 6,7 ευρώ που
ήταν το χαμηλό 52 εβδομάδων βρέθηκε χθες διορθώνοντας ελαφρά, στα 7,9 ευρώ. Ο μέσος όγκος
συναλλαγών των τελευταίων 8 συνεδριάσεων ήταν 415.928 μετοχές δηλαδή κατά 55,5% υψηλότερος από
το μέσο όγκο συναλλαγών των προηγούμενων της 26/11/2018 227 συνεδριάσεων, ο οποίος ήταν 267.411
µετοχές.
Η άνοδος της μετοχής έφερε και την άνοδο της κεφαλαιοποίησης στα 1,128 δις. ευρώ, ενισχυμένη κατά
170,6 εκ. ευρώ από τα χαµηλότερα επίπεδα που είχε φτάσει στις 26/11.
Η αύξηση της τιμής της μετοχής και του όγκου συναλλαγών δείχνει την προσέλευση νέων επενδυτών αλλά
και τις προσδοκίες για την καλύτερη πορεία της εταιρείας και την ανάπτυξή της από τον επόμενο χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Μυτιληναίος συμμετέχει η Fairfax του Prem Watsa συμμετέχει με 5% ενώ
συνολικά οι ξένοι θεσμικοί κατέχουν το 38,7% των μετοχών. Την επόμενη εβδομάδα η Μυτιληναίος
συμμετέχει στις παρουσιάσεις εταιρειών που θα πραγματοποιηθούν στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του Capital
Link event.
Τι τροφοδοτεί όµως αυτή την αισιοδοξία;
Η έκρηξη κερδοφορίας με διπλασιασμό των μεγεθών για ως το 2021 που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της
εταιρείας κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος στην Ενωση Θεσμικών ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά των
επενδυτών. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εισηγμένης στους θεσμικούς επενδυτές ανακοίνωσε
αύξηση του μερίσματος για το 2018 στο 0,36 ευρώ ανά μετοχή από 0,32 ευρώ, εκτίμησε πως το 2018 τα
μεγέθη θα κλείσουν στα ίδια με τα περσινά επίπεδα και καλύτερα. Για το 2019 προέβλεψε κύκλο εργασιών
από 1,5 στα 2,2 δισ. ευρώ, κερδοφορία από 300 στα 400 εκατ. ευρώ και καθαρή κερδοφορία στα 200 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 1,5 ευρώ ανά µετοχή.
Ο πρόεδρος της εισηγμένης για το 2021 είπε ότι βλέπει το διπλασιασμό των μεγεθών σε σχέση με το 2018,
ενώ τόνισε τη σημασία των γραμμών χρηματοδότησης ύψους 1 δισ. ευρώ. Ανήγγειλε την έναρξη τον
επόμενο μήνα των εργασιών της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ύψους 430 εκατ. ευρώ στη
Λιβύη, όπως και στην Γκάνα αντίστοιχο έργο ύψους 363 εκατ. ευρώ.
Η αύξηση εσόδων και λειτουργικών επιδόσεων σε συνδυασμό με τα σχέδια οργανικής επέκτασης για τις
μονάδες μετάλλου και ενέργειας, εξασφαλίζει τη δημιουργία ισχυρότερων ταμειακών ροών σε
µεσοπρόθεσµη βάση, συµβάλλοντας στην επέκταση της εταιρείας χωρίς να την επιβαρύνει µε δανεισµό.
Το πρώτο εξάμηνο του 2008 τα EBITDA στον τομέα της μεταλλουργίας ανήλθαν σε 99,0 εκατ. ευρώ,
αυξημένα κατά 68,2% από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2017. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο EBITDA έφτασε
το 35% το πρώτο εξάµηνο του 2018, από 29% του αντίστοιχου περσινού εξαµήνου.
Το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι θετικό με το συνδυασμό ευνοϊκών τιμών αλουμίνας / Tn και
χαμηλότερης τιμής Brent και η αύξηση της αποδοτικότητας της λειτουργίας στη μεταλλουργία εκτιμάται
ότι μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αναμενόμενη ανάπτυξη τόσο στα έσοδα όσο και στα
λειτουργικά κέρδη αντίστοιχα. Στον τομέα EPC-Infrastructure (METKA) αναμένεται να προχωρήσουν τα
κατασκευαστικά έργα (Λιβύη) και τα νέα κατασκευαστικά έργα ΑΠΕ που µπορούν να φέρουν αύξηση των
εσόδων.

http://www.mononews.gr/
Publication date: 07/12/2018 08:05
Alexa ranking (Greece): 502
http://www.mononews.gr/business/ti-ferni-o-xafnikos-erotas-gia-ti-metochi-tis-mitil...

H πορεία του ομίλου στην ενέργεια επίσης κινείται ανοδικά με την Protergia να έχει φτάσει τους 118.000
πελάτες, με ξεκάθαρη θετική προοπτική για τα επόμενα δύο χρόνια με δεδομένη την υποχρέωση της ΔΕΗ
να μειώσει το μερίδιό της στη λιανική στο 50%. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η METKA EGN στα
φωτοβολταϊκά, που µπορεί το 2019 να έχει κύκλο εργασιών 400 εκατ. ευρώ και EBITDA 50 εκατ. ευρώ.
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Ευάγγελος Μυτιληναίος δεν μιλάει συχνά και όταν το κάνει έχει κάτι ουσιαστικό
να πει. Τις τελευταίες μέρες, όμως, έχει προχωρήσει σε ένα μπαράζ «μηνυμάτων»
με πολλούς αποδέκτες, που άλλοι ερμηνεύουν ως έκφραση αγωνίας για
την πορεία της χώρας εν μέσω παγκόσμιας κοινωνικοπολιτικής αστάθειας, και άλλοι σαν
το «καμπανάκι» για την ανάγκη ενός επενδυτικού σοκ και για τις πολιτικές
που θα το επιτρέψουν. Την ίδια ώρα, όμως, δίνει και ο ίδιος
ένα «στίγμα» από τα τωρινά κα μελλοντικά πλάνα του ομίλου του
που εδράζονται ακριβώς σε νέες επενδύσεις.

Ο

Ένα πρώτο και βασικό μήνυμα,
-από τη Θεσσαλονίκη-, αφορούσε

τη συνεργασία όλων των φορέων
της βιομηχανίας και της
επιχειρηματικότητας

ως προϋπόθεση
η Ελλάδα να αντιμετωπίσει
το εκρηκτικό μείγμα που
στο διεθνές
σκηνικό, μέσα από
εξελίξεις όπροκειμένου

διαμορφώνεται

πως η έλευση της 4ης βιομηχανικής
επανάστασης, οι εμπορικοί πόλεμοι,
οι ανοδικές πιέσεις στα επιτόκια των
βασικών νομισμάτων οι οποίες έρχονται
και στο ευρώ», όπως είπε.

«Μέσα σε αυτό, το ραγδαία

μεταβαλλόμενο

πλαίσιο, θα πρέπει όλοι

οι θεσμοί και οι κοινωνικοί εταίροι,
ο ΣΕΒ, ο ΣΕΒΕ, ο ΣΒΒΕ και κάθε εταιρία

να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις.
Ο προβληματισμός όλων μας
ίσως να είναι η αφετηρία για τη
της παραγωγικής δυναμικής,
που θα επιτρέψει τον σχεδιασμό
μιας βέλτιστης πορείας, οδηγώντας
μας κατά το δυνατόν στην αποφυγή
του ρίσκου, με τελικό στόχο την
τόνισε χαρακτηριστικά.
Εξέφρασε, όμως και τη θέση ότι
«σε μια χώρα που στην περίοδο της
κρίσης έχασε το 25% του ΑΕΠ της,
μια ανάπτυξη 1,5%-2% δεν είναι αρκετή
για την αντιστροφή της οικονομικής
δημιουργία

ανάπτυξη»

κατάστασης», προειδοποιώντας
Ο Πρόεδρος και
Διευθύνων
Σύμβουλος της
• Μυτιληναίος» και
αντιπρόεδρος του
ΓΕΒ, Ευάγγελος
Μυτιληναίος

ότι μια μακρά προεκλογική περίοδος
μπορεί να υπονομεύσει την

επιστροφή

στην κανονικότητα.
Προέταξετην ανάγκη για μια εθνική
στρατηγική για τη βιομηχανία, γιατί
χωρίς ισχυρή βιομηχανία, η χώρα
δεν έχει καμία τύχη στο νέο αντα-

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ικη συμπνοι
να αντιμετωπισο
W

Τα μηνύματα του για την ενότητα του επιχειρηματικού κό
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Το δικό του στίγμα
με τη Μυτιληναίος να

δημιουργεί προστιθέμενη
αξία ύψους 1,06 δισ ευρώ
ίση με το 0,6 του
συνολικού ΑΕΠ
γωνιστικό περιβάλλον Επί της ουσίας
πορευόμαστε ακόμα χωρίς
πολιτική παρότι ευαγγελιζόμαστε
όλοι την παραγωγική
ανασυγκρότηση επισήμανε

βιομηχανική

οτάν ενώ διεκδικεί project 250MW
στην Αυστραλία Όλα αυτά σε
με τα έργα EPC Λιβύη 430
εκ Γκάνα 363 εκ της ΜΕΤΚΑ και
την ανοδική τάση στους άλλους
της Ενέργειας και της
φέρνουν εκτίναξη των
οικονομικών επιδόσεων ήδη από το
2019 πρόβλεψη τζίρου στα 2,2 δις
EBITDA στα 400 εκ και καθαρά κέρδη
200 εκ με ταυτόχρονη μείωση
του δανεισμού και απλόχερη
πολιτική
συνδυασμό

πυλώνες

Μεταλλουργίας

ΤΟ ΠΛΑΝΟ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ
Για την ίδια την Μυτιληναίος
πάντως ο επικεφαλής της αποκάλυψε
ότι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία
εκπόνησης το επιχειρησιακό
πλάνο 5ετίας που θα περιλαμβάνει
τις βασικές επενδύσεις όπως τη
νέα ενεργειακή μονάδα στον Αγ
και το εργοστάσιο αλουμί
νας το χρονισμό τους αλλά και τη

μερισματική

Νικόλαο

χρηματοδότησή τους Παράλληλα
προχωρεί στην ενσωμάτωση της
ΜΕΤΚΑ ENG ποντάροντας στην
ανάπτυξη των φωτοβολται
κών projects που θα λειτουργήσουν
ως νέα στρατηγική δραστηριότητα
του τομέα κατασκευών της εταιρίας
Είναι χαρακτηριστικό ότι ξεκινά άμεσα
έργο στη Μογγολία για λογαριασμό
της Total Eren αναπτύσσει
έργα σε Χιλή Ισπανία Καζακ
τεράστια

επίπεδο φόρων φτάνει τα 244 εκ
ευρώ ποσό που αντιστοιχεί στο
0,3 των συνολικών φορολογικών
εσόδων του κράτους

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟ
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ

ΣΕ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΚΑΙ Ν ΥΟΡΚΗ
Παράλληλα πριν λίγες μέρες ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος μαζί με τον
Μιχάλη Στασινόπουλο της Βιοχάλ
κο εκπροσώπησαν το ελληνικό επι
χειρείν στις Βρυξέλλες σε κεκλεισμένων
των θυρών συνάντηση μεταξύ
των ηγετών της επιχειρηματικής

κοινότητας της

Την ίδια στιγμή μελέτη για το
κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα
στη χώρα από τη δραστηριότητα
της Μυτιληναίος δείχνει ότι
η εταιρία δημιουργεί προστιθέμενη
αξία ύψους 1,06 δισ ευρώ ίση με
το 0,6 του συνολικού ΑΕΠ
υποστηρίζει

συνολικά 13.598 θέσεις
που αντιστοιχούν στο 0,4
της συνολικής απασχόλησης στην
Ελλάδα ενώ η συνεισφορά της σε
εργασίας

Ε Ε

Bu

sinessEurope με υψηλόβαθμούς
αξιωματούχους της Κομισιόν
Ενώ τη Δευτέρα στο κορυφαίο
επενδυτικό συνέδριο του Capital
Link στη Ν Υόρκη στον πρόεδρο
και διευθύνοντα σύμβουλο της
θα απονεμηθεί το 2018
Capital Link Hellenic Leadership
Award και θα μιλήσει για τη δράση
και την προσωπικότητά του ο γνωστός
Ελληνοαμερικανός billionaire
Ντίν Μητρόπουλος
Μυτιληναίος

α και επενδύσεις για

υμε τις προκλήσεις

σμ ου το 5ετές πλάνο ανάπτυξης του ομίλου και το Capital Link
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Οι Έλληνες επιχειρηματίες να δείξουν το δρόμο
νο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση όχι μόνο τρυπάει τα αφτιά των
πακτωλό επενδύσεων ένα πραγματικό επενδυτικό κρεσέντο
υπευθύνων αλλά ενδεχομένως μπορεί να δώσει το κέλευσμα και στη διεθνή
υπό τις παρούσες συνθήκες τις δεσμεύσεις της μετα
επενδυτική κοινότητα
μνημονιακής εποπτείας τα κακώς κείμενα που σχετίζονται με
Η τοποθέτηση του Φέσσα μπορεί να ερμηνευτεί και διαφορετικά Ως
την αρρωστημένη μανία εύκολη λύση της υπερφορολό
μια πραγματικότητα και ως μια δυναμική απάντηση στους ξένους βιομηχάνους
γησης το αντιεπιχειρηματικό να μην κρυβόμαστε περιβάλλον
στους ξένους επενδυτές που στις συναντήσεις τις επίσημες που μέχρι
η Ελλάδα δεν μπορεί να ανακάμψει Όλα αυτά και άλλα πολλά
τώρα έχουν γίνει προβάλλουν το ερώτημα Γιατί να επενδύσουμε εμείς
σαφώς και αποτελούν ανασταλτικό παράδειγμα για την επίτευξη
Ναι το έχουν πει ξεκάθαρα αυτό οι Γερμανοί
του στόχου μονόδρομου Σαφώς και απαιτούνται παρεμβάσεις αλλαγή
στην Ελλάδα Εσείς επενδύετε
βιομήχανοι κι ας πέρασε προς τα έξω στα πλαίσια της συνήθους πια
νοοτροπίας σχέδιο προσέλκυσης κεφαλαίων
Τα road shows και τα ταξίδια που αφορούν ένα
τακτικής καλλιέργειας προσδοκιών ότι είναι έτοιμοι
να ρίξουν χρυσάφι στην Ελλάδα
σαφάρι προσέλκυσης επενδύσεων και κεφαλαίων
Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα ελληνικών
βγάζουν σχεδόν πάντα αρνητικά ή
έστω διστακτικά μηνύματα Το ίδιο λίγο
εταιριών μέλη του ΣΕΒ και όχι μόνο που συνεχίζουν
Προχωρούν σε επενδύσεις
να επενδύουν Που τολμούν και θέλουν να
πολύ αναμένεται και στο Capital Link της
δουν μπροστά Η Deal σύντομα θα προχωρήσει
Νέας Υόρκης όπου τώρα στρέφεται το
δίνοντας το δικό τους μήνυμα
σε ένα αφιέρωμα για τους Έλληνες πρωταγωνιστές
Τολμούν αλλά ταυτόχρονα
Οι ξένοι είναι διστακτικοί Κανείς ίσως
στις επενδύσεις Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε
δεν μπορεί να τους κατηγορήσει γι αυτό
πρέπει να απαιτούν όλοι μαζί να τώρα σε ονόματα και παραδείγματα
Οι περισσότερες επιλογές τους για την
Πιστεύουμε πως όταν στα δύσκολα κανείς τολμά
αλλάξουμε πολλά στη νοοτροπία
να προβαίνει σε κινήσεις προοπτικής καλά
Ελλάδα έχουν το ερώτημα της distress
και στα κακώς κείμενα
μόνο σε οφέλη μπορεί να προσδοκά
Το τι πρέπει να γίνει για την προσέλκυση
Όμως δεν θα είναι καθόλου άσχημη η ιδέα έστω
κι
αν
αυτό
επενδύσεων το έχουμε αναλύσει πάρα
ακούγεται κάπως αντισυμβατικό εάν όλοι
μαζί οι Έλληνες που επενδύουν είτε ανήκουν στο ΣΕΒ είτε όχι να
πολλές φορές Το μήνυμα και οι λύσεις έχουν διατυπωθεί από πολλούς
και έχουν εκφραστεί και μέσα από τα ζητούμενα της διεθνούς επενδυτικής
μια ενιαία φωνή Να ξυπνήσουν συνειδήσεις Να απαιτήσουν
να στείλουν μαζικά το μήνυμά τους
κοινότητας
Η ανάκαμψη της χώρας είναι ένα εθνικό στοίχημα Μας αφορά όλους και
Πέρα λοιπόν από το ερώτημα τι κάνουμε και πως οι έχοντες το λόγο και
περνάει πρωτίστως από τα δικά μας χέρια τα ελληνικά θέλουμε τις ξένες
την εξουσία πρέπει να συνειδητοποιήσουν το χρέος τους να κάνουν το αναγκαίο
επενδύσεις αλλά εμείς πρέπει να δείχνουμε το δρόμο Εμείς να κρατάμε
για τη χώρα μας εγκαταλείποντας ταυτόχρονα την επικοινωνιολο
τα ηνία και ταυτόχρονα να παλεύουμε για την πολυπόθητη αλλαγή
γική πολιτική τα λόγια του μπαλκονιού και να αφοσιωθούν στην πράξη και
και ένα πραγματικό σχέδιο ανάκαμψης της χώρας
στην ουσία δεν μπορούμε παρά να χαιρετίσουμε όλους εκείνους τους
ομίλους και επιχειρήσεις που κόντρα στον καιρό επενδύουν
Αυτοί δίνουν το σωστό μήνυμα Δείχνουν το δρόμο και στους ξένους
και υπ αυτή την έννοια η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΕΒ ότι τα μέλη
του Συνδέσμου έχουν στα πλάνα επενδύσεις ύψους 16 δισ ευρώ όχι μό¬

Χωρίς

ενδιαφέρον

ευκαιρίας

σχεδιασμένες

αποκτήσουν

νοοτροπίας

ελληνικούς

dimitriadis@dealnews.gr

http://en.protothema.gr/
Publication date: 06/12/2018 19:32
Alexa ranking (Greece): 16
http://en.protothema.gr/union-of-greek-shipowners-announces-joining-arctic-econ...

Union of Greek Shipowners announces joining Arctic Economic Council (AEC)
Related Stories

Shipping executives gather in Athens for Capital Link Forum

Seven Greek shipowners at Top of Lloyd’s International List

The Union of Greek Shipowners (UGS) on Wednesday announced that the sector organization has been accepted as
a member in the Arctic Economic Council (AEC), naftemporiki.gr reports.
The latter describes itself as an independent body that facilitates Arctic business-to-business activities and
responsible economic development through the sharing of best practices, technological solutions, standards, and
other useful information.
In a press statement, UGS president Theodore Veniamis welcomed the development, reminding that Greek shipping
controls 20 percent of the global transport capacity and a spectacular 50 percent of the EU’s fleet. He also noted that
Greek-controlled shipping constitutes an important element in cross-trading and has been a pioneer in trans-Arctic
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maritime shipping.
Source: tornosnews
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«Εισαγόµενες» πιέσεις στο Χρηµατιστήριο – Βυθίζεται ο τζίρος
Βάσω Αγγελέτου
Τα χρηµατιστήρια σε Ασία και Ευρώπη κατέγραψαν ισχυρές απώλειες σήµερα στον απόηχο των νέων
εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας.
Στα χαµηλά επίπεδα της «προ αναδιάρθρωσης MSCI» εποχής κυµαίνεται ο τζίρος στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών, το οποίο δέχεται πιέσεις από το αρνητικό κλίµα που έχει διαµορφωθεί στις ευρωπαϊκές και
ασιατικές αγορές.
Λίγα λεπτά µετά τις 3 το µεσηµέρι, ο Γενικός Δείκτης κατέγραφε απώλειες 1% διασώζοντας οριακά τις
650 µονάδες, µε τον όγκο συναλλαγών να παραµένει λίγο υψηλότερα από τα 21 εκατ. ευρώ.
«Τα χρηµατιστήρια σε Ασία και Ευρώπη κατέγραψαν ισχυρές απώλειες σήµερα στον απόηχο των νέων
εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, ιδίως µετά τη σύλληψη του ιδρυτή της Huawei στον Καναδά»,
σχολιάζουν στο insider.gr οι αναλυτές της Δεπόλας Χρηµατιστηριακή.
Παρότι το Σαββατοκύριακο δηµιουργήθηκαν ισχυρές προσδοκίες για «ανακωχή» στον εµπορικό πόλεµο
των δύο κρατών, οι νέες δηλώσεις του προέδρου Τραµπ σε συνδυασµό µε τη σύλληψη της Μενγκ
Γουανζού βύθισαν του επενδυτές σε έντονη ανασφάλεια, αναφέρουν.
Το κλίµα αβεβαιότητας ενισχύουν και οι δηλώσεις που αναµένονται εντός της ηµέρας από τα κράτη του
ΟΠΕΚ που συνεδριάζουν αυτή την ώρα, µε το πετρέλαιο να γράφει ζηµιές που άγγιξαν έως και το 5%
ενδοσυνεδριακά.
Στις εγχώριες πιέσεις συγκαταλέγονται οι προσπάθειες για καταγραφή κερδών από το arbitrage στις
µετοχές της Grivalia και της Eurobank, οι οποίες καταγράφουν απώλειες 10 ηµέρες µετά την ανακοίνωση
της συµφωνίας συγχώνευσης που αλλάζει τα δεδοµένα στον εγχώριο τραπεζικό κλάδο.
Ο δείκτης των τραπεζών υποχωρεί κατά 3,65% την ίδια ώρα, µε το ενδιαφέρον τον επενδυτών να
στρέφεται στο συνέδριο Capital Link Invest που διοργανώνεται στις 9-10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη µε
συµµετοχή εισηγµένων εταιρειών και Ελλήνων αξιωµατούχων.
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Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ο Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων
ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων
Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών,
πραγµατοποιείται τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε
το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award».
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Κατά την διάρκεια του συνεδρίου εκτιµάται πως τόσο η κυβέρνηση όσο και η κυβέρνηση θα εντείνουν τις
προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για τα κόκκινα δάνεια .Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα
δύο σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας,
καθένα από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε..
Χριστιάννα Κούσιου
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Γιατί σαρώνει η Redex του Κοπελούζου και γιατί είναι talk of the town το party του
Πάρι Κασιδόκωστα- Λάτση
Από
The Wise Man
Κινείται αθόρυβα όπως εξάλλου ολόκληρος ο όμιλος αλλά αποτελεί τον καλύτερο εταιρικό πελάτη των
τραπεζών. Τώρα που γίνεται χαμός στο real estate γνωστός τραπεζίτης έλεγε στην στήλη για την ταχεία
ανάπτυξη της εταιρείας real estate, με αιχμή τις ανακαινίσεις, την Redex, του Κοπελούζου. Σύμφωνα με τον
τραπεζίτη η εκτόξευση του τζίρου της θα γίνει με την ανάληψη του τιτάνιου έργου ανακαίνισης της
αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα. Το συνολικό κόστος της ανακαίνισης θα ανέλθει σε 342,7 εκατ
δολάρια. Δεν είναι λίγα… Σιγά- σιγά η Redex μπαίνει στον χώρο και έχει ήδη ανακαινίσει εμβληματικά
ξενοδοχεία όπως το Macedonia Palace, ένα στην Κέρκυρα, το Sunday Suites στην Σαντορίνη και όπως
πληροφορούµε έπεται συνέχεια µε πολύ µεγάλα projects.
Όσοι έχουν λάβει την πρόσκληση για το party που κάνει ο Πάρις Κασιδόκωστας Λάτσης έχουν
εντυπωσιαστεί. Θα γίνει στον ΑΒ Βασιλόπουλο στην Νέα Ερυθραία. Άπαντες αναρωτιούνται σε πιο σημείο
του ΑΒ θα γινει. Μέσα στο κτήριο; Έξω από το κτήριο; Who Knows;
Και τρέχει κάθε τρεις και λίγο στις παρυφές του Μαξίµου ζητώντας προστασία…
Φωτιά έχουν πάρει, όπως πληροφορείται η στήλη, τα στελέχη της JP Morgan που τρέχουν όλη την
εισήγηση που θα κάνει ο Ευκλείδης στις Βρυξέλλες για την σύσταση της Asset Protection Scheme, τον
μηχανισμό δηλαδή που θα στηρίξει με κρατική εγγύηση την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους περίπου
20 δις ευρώ των ελληνικών τραπεζών. Η εισήγηση γράφεται υπό την επίβλεψη του πρώην γενικού
διευθυντή του ΟΔΔΗΧ Στέλιου Παπαδόπουλου και έχει πάρει εντολή να είναι έτοιμη έτσι ώστε να έχει
κάτι να πει στο συνέδριο της Capital Link στην Νέα Υόρκη ο άφαντος κατά τα άλλα Ευκλείδης
Τσακαλώτος.
Μιας κι ο λόγος για τον Ευκλείδη αληθεύει ότι δεν έχει πάρει ακόμη σαφή απάντηση – μη πούμε καμία και
παρεξηγηθεί – από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι στο αίτημα να
ανοίξει το όριο αγοράς ελληνικών ομολόγων για τις ελληνικές τράπεζες; Διότι αν αληθεύει ποιους θα
πάρουν τηλέφωνο οι ξένες τράπεζες μες την νύχτα – όπως έκαναν την τελευταία φορά που βγήκε στις
αγορές το ελληνικό δημόσιο – στην περίπτωση που κάνουν το βήμα εξόδου στις αγορές… Μου λένε ότι το
σκέφτονται σοβαρά όσο βλέπουν την απόδοση του 10ετούς να πέφτει…
Από έγκυρη πηγή μαθαίνω ότι η κινέζοι της Fosun μπορεί τόσο καιρό να κάνουν την πάπια Πεκίνου αλλά
λοξοκοιτούν προς την Folli Follie υπό όρους και προϋποθέσεις και εφόσον η εταιρεία σπάσει στα δύο,
εξυγιανθεί κλπ. Θα την πάρουν κοψοχρονιά όπως εξάλλου γίνονται όλα τα Deals στα οποία εμπλέκονται
Κινέζοι. Όσο για τον Τζώρτζη, μαθαίνω ότι προσπαθεί να πουλήσει το ταπεινό σκάφος του. H τιμή είναι
λίγο πάνω από τα 2 εκατ ευρω.

Περιεχόμενα
1. INVEST IN GREECE FORUM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 06/12/2018 σελ.24

1. INVEST IN GREECE FORUM ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσο: . . . . . . . . . ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .06/12/2018 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .06/12/2018
Σελίδα: . . . . . . . . 24

Annual Capital Link

Σε Συνεργασία

Invest in Greece Forum
Monday December 10 2018
The Metropolitan Club One East 60th St New York City

Παγκόσμιοι
Κύριοι Χορηγοί

Για 20η συνεχόμενη χρονιά το ιδιαίτερα σημαντικό για την Ελληνική Οικονομία Ετήσιο Capital Link invest in Greece Forum
ανοίγει τις
πόρτες του τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στη Νέα Υόρκη συγκεντρώνοντας εξέχουσες προσωπικότητες του επιχειρηματικού και
επενδυτικού κόσμου και φέρνοντας σε επαφή πλήθος διεθνών επιχειρηματιών επενδυτών τραπεζικών στελεχών τεχνοκρατών και πολιτικών
αξιωματούχων από την Ελλάδα την Ευρώπη και την Αμερική Το Συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης και μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράττεζες
Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα μετά τα Μνημόνια καθώς μετά από
χρόνια ύφεσης
και οικονομικής δυσπραγίας η χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης και προβάλλεται ως
επενδυτικός και επιχειρηματικός

προορισμός Η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Capital Link που εχει επιδοθεί σε
συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις

εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις Επιπλέον θα
παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς με θέματα όπως τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα
η ενέργεια η ανάπτυξη των υποδομών η αγορά των ακινήτων ο τουρισμός ο τραπεζικός τομέας η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Αλέξης Τσίπρας μέσω τηλεοπτικής παρέμβασης θα απευθύνει το μήνυμα
της Κυβέρνησης προς
τους διεθνείς επενδυτές

Έξι Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
Ο κ Ευκλείδης Τσακαλώτος Υπουργός Οικονομικών Κεντρικός Ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου Η κα Έλενα Κουντουρά
Υπουργός
Τουρισμού Ο κ Γιώργος Χουλιαράκης Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ο κ Γιώργος Τζιάλλας Γενικός Γραμματέας Τουριστικής
και
Ο κ Γιάννης Μπράχος Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και
Πολιτικής
Ανάπτυξης Υπουργείο Τουρισμού
Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείο Εξωτερικών Μέλος του ΔΣ του Enterprise Greece Ο κ Γεώργιος Πιτσιλής Διοικητής Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas Citi Credit Suisse Goldman Sachs Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
Alpha Bank Mr Artemis C Theodoridis Deputy CEO Non-Performing Loans and Treasury Management Alpha Bank Mr Theodoras
Athanassopouios Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking Eurobank Ergasias SA Mr Nikolaos Kara
mouzis Chairman Chairman Hellenic Bank Association Eurobank Ergasias SA Dr Tasos Anastasatos Group Chief Economist and
Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association Eurobank Ergasias SA Mr Konstantinos Vassiliou Deputy CEO Head of
Group Corporate Investment Banking National Bank of Greece Mr Paul Mylonas CEO National Bank of Greece Mr Vasilios Kotsiras
Head of Funding Solution Structure Finance Piraeus Bank S.A Mr Christos Megalou CEO Piraeus Bank S.A Mr George Georgako
poulos Executive General Manager Legacy Unit

Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς

Ms Sabina Dziurman Director Greece Cyprus European Bank for Reconstruction and Development Mr Francesco Drudi Principal Adviser
European Central Bank Mr Declan Costello Principal Adviser Mission Chief for Greece European Commission Dr Martin Czurda
CEO Hellenic Financial Stability Fund Mr Spyros Pantelias Director Financial Stability Bank of Greece Mr Dimitrios Tsakonas Chief

Executive Public Debt Management Agency

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Amerra Capital Mr Thor Talseth Managing Director Atlas Merchant Capital Mr David Schamis Founding Partner Chairman of
Investment Committee BC Partners Mr Nikos Stathopoulos Managing Partner EOS Capital Partners Mr Apostolos Tamvakakis
Managing Partner Oaktree Mr Spyros Spyropoulos Senior Advisor
Πολυεθνικές και Ελληνικές Εταιρείες και Οργανισμοί

Allen Overy A.S Papadimitriou Partners Law Firm Dimand S.A Eiikonos Capital Partners ElvalHalcor S.A
Energean Oil Gas
•
Euroseas NASDAQ.ESEA
EY Grivalia Properties Hellenic Bank Association
Enterprise Greece EuroDry NASDAQ.EDRY
• Hellenic Petroleum SA Intralot Lamda
Development Lambadarios Law Firm LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A Machas Partners
• Marriott International Inc
Milbank Tweed Hadley McCloy LLP Mirum Hellas Moody's Investor Service
McKinsey Company
•
Mytilineos Holdings NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange ONEX Technologies Group OPAP Potamitis Vekris Public Debt
Management Agency Public Power Corporation SA Reed Smith Seanergy Maritime Holdings NASDAQ.SHIP Shaner Hotel Group
• Tellurian Inc
Tsakos Energy Navigation NYSE.TNP Watson Farley Williams

Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες
Danaos Corporation

Eurodry

Euroseas Seanergy Maritime Holdings Tsakos Energy Navigation

2018 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
To 2018 Hellenic Capital Link Leadership Award θα απονεμηθεί φέτος στον κ Ευάγγελο Μυτιληναίο
Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Mytilineos S.A για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας Η απονομή θα γίνει από τον Πρέσβη της
Ελλάδος στις ΗΠΑ κ Χάρη Λαλάκο στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο The New York Yacht
Club τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018
Τον κ Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ C Dean Metropoulos Chairman CEO Metropoulos Company
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ TOY ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ Matthew Palmer Deputy Assistant Secretary European and Eurasian
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Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη
«Η Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ της Capital Link.
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά – σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου. Η τελετή θα
αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
του Συνεδρίου,
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
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“Tourism & Hospitality”
Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council –
Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΠΗΓΗ
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Capital Link: Η ανάλυση των ναυτιλιακών δεικτών και εισηγµένων για την
εβδοµάδα που πέρασε
Όλες οι µερισµατικές αποδόσεις
Καλύτερη εικόνα για τις ναυτιλιακές µετοχές που ανέκαµψαν.
Ο Capital Link Maritime Index είχε την καλύτερη απόδοση 12,87% για την εβδοµάδα λήξησς 30/11/2018 µε
σύνολο από την αρχή του έτους 12,87%
Σε υψηλή απόδοση παραµένει από 1/1 ο Baltic Dirty Tanker στο 61,7% ενώ ο Clean έχει απόδοση 20%, την
οποία κέρδισε και την τελευτία εβδοµάδα.
Ο Baltic Capesize ανέκαµψε από τα χαµηλά µε 29,23%, παραµένει όµως αρνητικός από την αρχή του έτους 23%.
Κατά την συνεδρίαση της 4/12/2018 είχαµε διορθωτικές κινήσεις όπως και στην υπόλοιπη Wall.
Οι µετοχές
Από τις επιµέρους µετοχές η Dry Ships ανέβηκε 6,19% στα 5,66 δολ
Η Seanergy 8,11% στα 0,68 δολ.
Στον κλάδο των τάνκερς η Scorpio ανέβηκε 21,67% στα 2,07 δολ και στον κλάδο των containers η Costamare
κατά 3,31% στα 5,13 δολ
Στον τοµέα των LPG/LNG η Gaslog που συµµετέχει στο FSRU µε την Gastrade ανέβηκε 10,19% στα 20,76
δολάρια.
Οι µερισµατικές αποδόσεις και οι οµολογιακές
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Δείκτες και µετοχές
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Με βασικό οµιλητή τον Ευκλείδη Τσακαλώτο το 20ο ετήσιο Capital Link στην Νέα
Υόρκη
Γιάννης Κουτρουµπής
Στις 10 Δεκεµβρίου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το 20ο ετήσιο Capital Link µε κεντρικό
οµιλητή τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ήδη, σύµφωνα µε πληροφορίες του RP.news, ο Γιώργος
Χουλιαράκης βρίσκεται στο αεροπλάνο και ταξιδεύει προς την Νέα Υόρκη, o οποίος είναι κι
αυτός στους οµιλητές του κορυφαίου διεθνούς συνεδρίου, ενώ ο Έλληνας πρωθυπουργός
πρόκειται να στείλει τηλεοπτικό µήνυµα.
Πρόκειται για Διεθνές Συνέδριο, το οποίο κάθε φορά επικεντρώνεται σε διαφορετική χώρα. Φέτος είναι
αφιερωµένο στην Ελλάδα και πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1.000 κορυφαία στελέχη: συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί στο να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί
ορόσηµο στην πορεία της Capital Link.
Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις.
Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς,
µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των
ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η
παγκόσµια ναυτιλία.
Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου,
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα
απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά
τη διάρκεια επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
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– Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
– Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής
στο γεύµα του Συνεδρίου,
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο
πάνελ “Tourism & Hospitality”
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
Υπουργείο Τουρισµού
• O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
– Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
– Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
• Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
• Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific
Council – Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
• National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
• National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
• Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
– Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
•
•
•
•
•
•

Ms. Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
Mr. Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency

– Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
•
•
•
•
•

Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor

– Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Tags : 20TH CAPITAL LINK INVEST IN GREECE DANAOS CORPORATION Αλέξης Τσίπρας ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Στην Νέα Υόρκη το“20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum”
Στις 10 Δεκεµβρίου πρόκειται να πραγµατοποιηθεί το 20ο ετήσιο Capital Link µε κεντρικό
οµιλητή τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Ήδη, σύµφωνα µε πληροφορίες του RP.news, ο Γιώργος
Χουλιαράκης βρίσκεται στο αεροπλάνο και ταξιδεύει προς την Νέα Υόρκη.
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί
ορόσηµο στην πορεία της Capital Link.
Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις.
Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς,
µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των
ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η
παγκόσµια ναυτιλία.
Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου,
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα
απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά
τη διάρκεια επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
– Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
– Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής
στο γεύµα του Συνεδρίου,
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο
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πάνελ “Tourism & Hospitality”
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
Υπουργείο Τουρισµού
• O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
– Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
– Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
• Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
• Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific
Council – Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
• National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
• National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
• Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
– Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
•
•
•
•
•
•

Ms. Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
Mr. Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency

– Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
•
•
•
•
•

Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor

– Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Tags : 20TH CAPITAL LINK INVEST IN GREECE DANAOS CORPORATION Αλέξης Τσίπρας ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
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Γιατί ο Μυτηλιναίος γίνεται (για µία ακοµα φορά) ο επιχειρηµατίας της χρονιάς
Από
The Wise Man
Σε λίγες ημέρες στην Νέα Υόρκη θα διεξαχθεί το ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την
ελληνική οικονομία. Υπουργοί, τραπεζίτες, επιχειρηματίες και παρατρεχάμενοι θα είναι εκεί. Το αξιόλογο
της υπόθεσης είναι αλλού: Τιμώμενο πρόσωπο-επιχειρηματίας είναι φέτος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος.
Θα του απονεμηθεί το βραβείο «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award». Και δικαίως αν σκεφθεί
κανείς ότι το 2019 ο όμιλος θα έχει τζίρο 2,2 δισ. ευρώ! Δεν το λές και λίγο σε μια χειμαζόμενη
οικονομία όπως η ελληνική. Βέβαια ο όμιλος παίζει στο διεθνές στερέωμα. Το στοίχημα βέβαια για τον
Ευκλείδη που θα είναι εκεί είναι – όχι μόνο να κάνει τις βόλτες του στην ομολογουμένως υπέροχα
στολισμένη ενόψει τον εορτών Νέα Υόρκη – αλλά να πείσει τον Βαγγέλη να κρατήσει την έδρα της
εταιρείας του στην Ελλάδα… Πρόκειται, ίσως για την μεγαλύτερη πρόκληση που έχει μπροστά του
Ευκλείδης, διότι αν συμβεί κάτι τέτοιο ας το κλείσουμε το μαγαζάκι από τώρα…Πάντως ο αντιπρόεδρος
του ΣΕΒ Μυτιληναίος έχει γίνει πολύ «επιθετικός» τον τελευταίο καιρό. Σε ομιλίες του, επισημαίνει φυσικά
τα αυτονόητα:
1)να µη χαθεί ο στόχος εξαιτίας µιας µακράς προεκλογικής περιόδου.
2)σε μια χώρα που στην περίοδο της κρίσης έχασε το 25% του ΑΕΠ της, μια ανάπτυξη 1,5%-2% δεν είναι
αρκετή για την αντιστροφή της οικονομικής κατάστασης, ούτε για την αντιμετώπιση καίριων
προβληµάτων, όπως η βιωσιµότητα του χρέους και η διατήρηση του πλεονάσµατος.
Η στήλη πληροφορείται ότι ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δεν
αποφάσισε να µην πληρώσει το κουπόνι των CoCos χωρίς να σταθµίσει όλους του κινδύνους κυρίως το πώς
θα το πάρουν οι ξένοι αναλυτές, επενδυτές αλλά και οι οίκοι αξιολόγησης. Γι αυτό τις προηγούμενες
εβδομάδες ενημέρωσε την Standard & Poor’s, τον Fitch αλλά και την Moody’s. Και αφού διαπίστωσε ότι το
κατάλαβαν και δεν είχαν αντιρρήσεις – οι οποίες θα είχαν αντίκτυπο στην μετοχή και στην τράπεζα –
πάτησε το… κουµπί!
Θα πέσουν κεφάλια μαθαίνω στην Ελλάκτωρ και σε δεύτερο στελεχιακό επίπεδο. Η οικογένεια
Καλλιτσάντση μετράει και ξαναμετράει τα νούμερα, τα μεγέθη, τα… απλώματα που είχαν γίνει από
διοικήσεως Κούτρα και είναι έτοιμη να αρχίσει να κλείνει τρύπες, στο πλαίσιο του stop loss. Ο όμιλος
Ελλάκτωρ θα επανεξετάσει τις θυγατρικές του εξωτερικού και εσωτερικά θα αλλάξει πολλά, κυρίως στα
στελέχη.
Βγήκαν χθες οι Γερμανοί βιομήχανοι και έπλεξαν το εγκώμιο της ελληνικής οικονομίας. Και τι ωραία τα
πάμε στις μεταρρυθμίσεις και μπράβο και άλλα τέτοια χαριτωμένα… Είναι γνωστό ότι η γερμανική ελίτ
των βιομηχάνων έχει άριστες σχέσεις με τον Β. Σόιμπλε και πάντα ήταν σκεπτικοί (το γράφω με σικ τρόπο)
απέναντί μας… Τι έγινε ρε παιδιά; Μας αγάπησαν ξαφνικά; Διότι έχει γίνει πρόοδος αλλά όχι και
σημαντική. Από διορισμούς σε διορισμούς πάμε… Μάλλον, μας δουλεύουν και όχι γι να σπάσουν πλάκα
αλλά πρέπει αυτή την περίοδο οι αγορές να είναι ήρεμες και οι Ευρωπαίοι ψηφοφόροι ενόψει
ευρωεκλογών να σταµατήσουν να φλερτάρουν µε τους ακροδεξιούς…
Πέρασε στα ψιλά αλλά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τον Σεπτέμβριο τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία
αυξήθηκαν κατά 1,5 δις ευρώ. Από αυτά, το 1 δισ. ευρώ προήλθε από 4 φορολογούμενους… Αν είναι
δυνατόν… Ποιοι είναι; Θέλουµε ονόµατα και διευθύνσεις…
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Γιατί ο Μυτηλιναίος γίνεται (για µία ακοµα φορά) ο επιχειρηµατίας της χρονιάς
the wise man Ο Βαγγέλης, ο Ευκλείδης και η βράβευση Σε λίγες ηµέρες στην Νέα Υόρκη θα διεξαχθεί το
ετήσιο επενδυτικό συνέδριο της Capital Link για την ελληνική οικονοµία. Υπουργοί, τραπεζίτες,
επιχειρηµατίες και παρατρεχάµενοι θα είναι εκεί. Το αξιόλογο της υπόθεσης είναι αλλού: Τιµώµενο
πρόσωπο-επιχειρηµατίας είναι φέτος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. Θα του απονεµηθεί το βραβείο "2018
Capital Link Hellenic Leadership Award". Και δικαίως αν σκεφθεί κανείς ότι το 2019 ο όµιλος θα έχει τζίρο 2,2
δις ευρώ! Δεν το λές και λίγο σε µια χειµαζόµενη οικονοµία όπως η ελληνική. Το στοίχηµα βέβαια για τον
Ευκλείδη που θα είναι εκεί είναι - όχι µόνο να κάνει τις βόλτες του στην οµολογουµένως υπέροχα
στολισµένη ενόψει τον εορτών Νέα Υόρκη - αλλά να πείσει τον Βαγγέλη να κρατήσει την έδρα της
εταιρείας του στην Ελλάδα... Πρόκειται, ίσως για την µεγαλύτερη πρόκληση που έχει µπροστά του
Ευκλείδης, διότι αν συµβεί κάτι τέτοιο ας το κλείσουµε το µαγαζάκι...
Mononews.gr ·
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To διεθνές ράλι ωθεί ανοδικά τράπεζες +11% και ΧΑ +2,53% στις 646 µον. Βελτίωση στα οµόλογα, Ιταλία 3,16%, Ελλάδα 4,20%
Με κέρδη η χρηµατιστηριακή αγορά µε επίκεντρο τις τράπεζες µετά την ολοκλήρωση MSCI, την συµφωνία
ΗΠΑ - Κίνας και την αλλαγή κλίµατος στην Ιταλία
(upd06)Κέρδη καταγράφονται στο ελληνικό χρηµατιστήριο µε την ολοκλήρωση της
αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI, την συµφωνία για το πάγωµα των δασµών ΗΠΑ και Κίνας
αλλά και την διάθεση της ιταλικής κυβέρνησης για συµβιβασµό για την αποφυγή των
κυρώσεων
Ο Γενικός Δείκτης κινείται πάνω από τις 640 µονάδες ακολουθώντας την ισχυρή άνοδο των ευρωπαϊκών
αγορών µε τον DAX στην Γερµανία στο 2,70% και τον FTSE MIB στο Μιλάνο +2,10%
Ειδικότερα ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι τράπεζες µε την µεγαλύτερη άνοδο Πειραιώς +11%, Εθνική
+8%, Eurobank +4% και ακολουθεί η Alpha Bank +4%
Θετικά έχει επιδράσει στην αγορά οµολόγων η διάθεση για συµβιβασµό της Ιταλικής κυβέρνησης µε την ΕΕ
προκειµένου να αποφύγει τις κυρώσεις και τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος µετά τη Σύνοδο
της G20 στην Αργεντινή
Ειδικότερα το ιταλικό 10ετές οµόλογο κινείται στο 3,15% και το 10ετές ελληνικό στο 4,23%,
διαµορφώνοντας το µεταξύ τους spread στις 108 µονάδες βάσης.
Στις υπόλοιπες µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 επικρατούν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των
τίτλων, την µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν Viohlalco, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Μυτιληναίος, Coca Cola ενώ πτωτικά
κινούνται ΟΛΠ, ΕΥΔΑΠ, Τιτάν
Με άνοδο +4% κινείται ο Ελλάκτωρ καθώς αύξηση 1,4% παρουσίασε ο ενοποιηµένος κύκλος εργασιών του
Οµίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ το εννεάµηνο του 2018 και διαµορφώθηκε σε € 1.381,6 εκατ. έναντι € 1.362,8 εκατ. την
αντίστοιχη περίοδο του 2017 ενώ τα EBITDA διαµορφώθηκαν σε € 59,8 εκατ. το εννεάµηνο του 2018,
έναντι € 125,4 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο 2017.
Σήµερα συνεδριάζει το Eurogroup στις Βρυξέλλες µε θέµα την επικύρωση του ελληνικού προϋπολογισµού
δίνοντας το πράσινο φως για την µη περικοπή των συντάξεων και την εφαρµογή θετικών µέτρων ύψους
910 εκατ. ευρώ για το 2019 ενώ σήµερα το βράδυ το QCM έχει αναφέρει ότι θα αποκαλύψει την νέα
εταιρία που προβαίνει σε ακραίες αλχηµείες στους ισολογισµούς µε δραστηριότητες στην Ιταλία ή την
Ελλάδα
Ο Γενικός Δείκτης κινείται στην ζώνη των 640-650 µονάδων µε ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630
µονάδων ενώ αντιστάσεις εντοπίζονται στις 650 µονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραµένουν οι 550 µε 570 µονάδες όπου εκεί αναµένεται να κλείσει ένα
µεγάλο µέρος των short θέσεων
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηµατιστήριο κινείται µε άνοδο +2,51% στις 646
µονάδες έχοντας υψηλό στις 646,50 µονάδες και χαµηλό στις 632,68 µονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε µέτρια επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαµορφώνεται στα 12 εκατ. ευρώ, ο όγκος 9 εκατ. τεµάχια εκ των
οποίων 7 εκατ. µετοχές να διακινούνται στις τράπεζες
Απαραίτητα τα νέα κεφάλαια για την εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών
Η εκτίµηση ότι οι τράπεζες χρειάζονται νέα κεφάλαια για την εξυγίανση τους αποτελεί πάγια θέση του
bankingnews ήδη από τις αρχές του 2016 και σε αυτό συνηγορεί και το Oceanwood καθώς θεωρεί ότι είναι
αναπόφευκτες οι αυξήσεις κεφαλαίου στις τράπεζες
Είναι παραλογισµός να υπάρχουν 30 δισεκ. κεφάλαια του κράτους διαθέσιµα και να παραµένουν
αναξιοποίητα µε το πρόσχηµα ότι κρατικό κεφάλαιο – state aid – σηµαίνει κρατικοποίηση.
Δυστυχώς για µια ακόµη φορά θα χαθεί µια σηµαντική ευκαιρία πλήρους εξυγίανσης όπου οι τράπεζες για
ένα µεταβατικό διάστηµα θα έχουν ως βασικό µέτοχο το κράτος και εν συνεχεία θα ιδιωτικοποιηθούν
µέσω placement σε ιδιώτες επενδυτές,
ενώ υπάρχει λύση η κυβέρνηση δεν παίρνει την θεσµική πρωτοβουλία να στηρίξει τις τράπεζες.
Η λύση στο πρόβληµα δεν είναι το Ιταλικό µοντέλο, ούτε η αφαίρεση κεφαλαίων που προτείνει η ΤτΕ αλλά
η αύξηση των κεφαλαίων
Ενώ είχε καλλιεργηθεί η άποψη ότι ο SSM, η ΕΕ, η ΕΚΤ και η DGcom η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα πάρουν
άµεσα αποφάσεις ακόµη και εντός του Δεκεµβρίου του 2018, ωστόσο όπως φαίνεται η τελική αξιολόγηση
των προτάσεων για συλλογική λύση στα NPEs στα προβληµατικά ανοίγµατα θα πραγµατοποιηθεί Μάιο
2019 δηλαδή σε 5-6 µήνες από σήµερα.
Τα νέα της χρηµατιστηριακής αγοράς
Χρήσιµη και εποικοδοµητική χαρακτηρίστηκε η συνάντηση, που είχαν το Σάββατο (1/12/2018) ο πρόεδρος
της Κοµισιόν, Jean – Claude Juncker µε τον Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte στο Μπουένος Άιρες στο
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περιθώριο της συνόδου των G20 µε τον Ιταλό πρωθυπουργό Giuseppe Conte να τονίζει πως εξετάζεται
σειρά εναλλακτικών λύσεων, τονίζοντας ότι η αποφυγή της διαδικασίας κυρώσεων θα είναι προς όφελος
της Ιταλίας, αλλά και της Ευρώπης.
Ενώ έτοιµη να αποδεχθεί ένα νέο στόχο, χαµηλότερο από τον αρχικά διακηρυγµένο, για το έλλειµµα του
2019 είναι η κυβέρνηση της Ιταλίας, η οποία τα τελευταία 24ωρα και µε την επιτροφή του πρωθυπουργού
Giuseppe Conte από τη Σύνοδο της G20 στην Αργεντινή δείχνει ολοένα και µεγαλύτερη διάθεση για
συµβιβασµό µε την ΕΕ προκειµένου να αποφύγει τις κυρώσεις και τη διαδικασία του υπερβολικού
ελλείµµατος.
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της ιταλικής εφηµερίδας Il Messaggero ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte
προετοιµάζεται ακόµα και ένα έλλειµµα της τάξης του 1,9% µε 2%.
Μάλιστα, το δηµοσίευµα υποστηρίζει πως Salvini και Di Maio, οι οποίοι ήδη µε κοινό ανακοινωθέν τους
εξέφρασαν τη στήριξη τους στον Ιταλό πρωθυπουργό, είναι έτοιµοι να αποδεχθούν το νέο αυτό στόχο που
αφενός είναι µακριά από το 2,4% που ήθελε η κυβέρνηση της Ιταλίας αλλά είναι υψηλότερος από το 1,4%
που ζητούσε η ΕΕ.
Το πράσινο φως για την µη περικοπή των συντάξεων που επέβαλε το ΔΝΤ και για την εφαρµογή θετικών
µέτρων ύψους 910 εκατ. ευρώ το 2019, πρόκειται να ανάψει το Eurogroup, στην τελευταία του συνεδρίαση
για το φετινό έτος που πραγµατοποιείται σήµερα (3/12) στις Βρυξέλλες.
Η απόφαση για τις συντάξεις θα είναι οριστική, το µέτρο δεν πρόκειται να επανέλθει στον προϋπολογισµό
του 2020 και για το λόγο αυτό το ελληνικό αίτηµα θα εγκριθεί χωρίς συζήτηση από τους 19 υπουργούς
Οικονοµικών της ευρωζώνης. Στη συνεδρίαση θα συµµετάσχει και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο.
Στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνεται καθυστέρηση στην εφαρµογή συγκεκριµένων
µεταρρυθµίσεων επί των οποίων έχει δεσµευτεί η Αθήνα και µεταξύ άλλων είναι: η στρατηγική
αποεπένδυσης του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) από τις ελληνικές τράπεζες, η πώληση
των λιγνιτικών µονάδων της ΔΕΗ, τα χρονοδιαγράµµατα των αποκρατικοποιήσεων, η εξόφληση των
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του Δηµοσίου, η στελέχωση της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων,
κ.ά.
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλ. Τσακαλώτος και ανώτατα στελέχη των
τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών προκειµένου να µετέχουν στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την
Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum) που πραγµατοποιείται τη Δευτέρα
(10/12), σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Θετικά ήταν τα αποτελέσµατα της συνάντησης του αµερικανού προέδρου Donald Trump και του κινέζου
οµολόγου του Ji Siping στη Σύνοδο των G20 στο Μπουένος Άιρες καθώς οι δύο ηγέτες συµφώνησαν να µην
επιβληθούν νέοι εµπορικοί δασµοί από την 1η Ιανουαρίου 2019.
«Οι διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στις δύο πλευρές θα συνεχιστούν», µετέδωσε το αγγλόφωνο κινεζικό
τηλεοπτικό δίκτυο CGTN, αναφερόµενο στη διευθέτηση στην οποία κατέληξαν οι δύο ηγέτες.
Το µήνυµα αυτό έρχεται λίγες µόλις ώρες µετά τη συµφωνία που είχαν Trump – Xi Jinping για τη κήρυξη
µιας εκεχειρίας 90 ηµερών στην µεταξύ τους εµπορική αντιπαράθεση.

Με ισχυρά κέρδη οι ασιατικές αγορές µετά την συµφωνία ΗΠΑ και Κίνας
Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές µετά την συµφωνία ΗΠΑ και Κίνας να παγώσουν τον
εµπορικό πόλεµο.
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε µε άνοδο +1,05%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε
µε κέρδη +2,57% στις 2.654,,80 µονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε ανοδικά στο
+2,53% στις 27177 µονάδες
Με ισχυρά κέρδη τα ευρωπαϊκά χρηµατιστήρια
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερµανία καταγράφει άνοδο +2,58%, ο CAC στο Παρίσι στο +2,07%, ο FTSE
MIB στην Ιταλία κινείται µε άνοδο +2,30%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,72% και ο FTSE 100 µε άνοδο
+1,90%.
Στην Wall Street, τα futures κινούνται ανοδικά στο +2,09%.
Με ισχυρά κέρδη οι τράπεζες µε µέτριες συναλλαγές – Ξεχωρίζει η Πειραιώς
Ισχυρά κέρδη καταγράφουν οι τράπεζες µετά την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI .
Με την µεγαλύτερη άνοδο Πειραιώς και Eurobank και ακολουθούν Alpha Bank και Πειραιώς
Ο κλάδος χρηµατιστηριακά παραµένει εγκλωβισµένος και δίκαια, κάτω από τις τιµές των ΑΜΚ του 2015 και
δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
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Η Εθνική διαπραγµατεύεται στα 1,11 ευρώ µε άνοδο +8,40% µε όγκο 2,1 εκατ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση
1 εκατ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Εθνικής σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008
ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ µετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό στο
0,0066 προ RS ή 0,099 µετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεµβρίου 2018 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σηµειωθεί ότι το χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Εθνικής πραγµατοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση µε τα 4,29 ευρώ της αύξησης
του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε µε τιµή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιµή 0,0010 ευρώ και
τέθηκε εκτός διαπραγµάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank βρίσκεται στα 1,27 ευρώ µε άνοδο +1,60% µε όγκο 163 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,95
δισεκ. ευρώ..
Σηµειώνουµε ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232
ευρώ και σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό
χαµηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 µετά reverse split
Ας σηµειωθεί ότι το χαµηλό ιστορικό κλείσιµο της Alpha Bank πραγµατοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07
ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιµή της ΑΜΚ
του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ µετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε µε πρώτη τιµή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ
όπου και σταµάτησε πλέον να διαπραγµατεύεται.
Η Πειραιώς βρίσκεται στα 0,92 ευρώ µε άνοδο +5,14% µε όγκο 485 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 402
εκατ. ευρώ.
Σηµειώνουµε ότι ιστορικό χαµηλό της Πειραιώς σηµειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ
προ RS ή 0,081 ευρώ µετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαµηλό ήταν
0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ µετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο
προσαρµόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σηµειωθεί ότι το ιστορικό χαµηλό κλείσιµο της Πειραιώς πραγµατοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520
ευρώ µε ενδοσυνεδριακό χαµηλό 0,8410 ευρώ
Η τιµή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015
στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ µετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιµή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταµάτησε να
διαπραγµατεύεται και είχε τελευταία τιµή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank βρίσκεται στα 0,5835 ευρώ µε άνοδο +3,46% µε όγκο 485 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 1,3
δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαµηλό στην Eurobank σηµειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα
0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ µετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η µετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,5880 ευρώ µε πτώση -1,73% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ.
ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η µετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηµατιστήριο και
διαπραγµατεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank βρίσκεται στα 0,1216 ευρώ µε άνοδο +1,50%, µε όγκο 2 χιλ. τεµάχια και κεφαλαιοποίηση 56
εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαµηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ µετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ
και σηµειώθηκε στις 21 Δεκεµβρίου του 2017.
Η µετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,50 ευρώ αµετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 248 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι µη τραπεζικές µετοχές του FTSE 25 µε χαµηλές συναλλαγές – Στο επίκεντρο Coca
Cola +3%, Μυτιληναίος +3%
Κέρδη καταγράφει η πλειονότητα των µη τραπεζικών µετοχών του FTSE 25 µε χαµηλή συναλλακτική
δραστηριότητα.
Tην µεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι Coca Cola, Μυτιληναίο, Viohalco, Grivalia
Στον αντίποδα πτωτικά κινούνται Τιτάν, Jumbo
H Coca Cola διαπραγµατεύεται στα 26,08 ευρώ µε πτώση -3,23% µε την κεφαλαιοποίηση στα 9,68 δισ. ευρώ
και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηµατιστήριο.
Ο ΟΤΕ διαπραγµατεύεται στα 10,10 ευρώ µε πτώση -0,20% και αποτίµηση 4,95 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην
2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ βρίσκεται στα 1,20 ευρώ µε πτώση -1,64% και αποτίµηση 278 εκατ. ευρώ
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Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγµάτευση του στις 19/6 βρίσκεται στα 1,54 ευρώ µε πτώση -1,79% και
κεφαλαιοποίηση 357 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ βρίσκεται στα 8,03 ευρώ µε πτώση -0,25% και αποτίµηση 2,56 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας διαπραγµατεύεται στα 19,46 µε πτώση -0,10% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαµορφώνεται στα 1,50
δισ. ευρώ.
Η µετοχή των ΕΛΠΕ βρίσκεται στα 7,06 ευρώ µε άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil διαπραγµατεύεται στα 19,96 ευρώ µε άνοδο -0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,32 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος διαπραγµατεύεται στα 7,43 ευρώ µε άνοδο +2,62% και κεφαλαιοποίηση 1 δισ.. ευρώ.
Η Jumbo διαπραγµατεύεται στα 12,82 ευρώ µε πτώση -2,14% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η µετοχή της Grivalia διαπραγµατεύεται στα 8,49 ευρώ µε πτώση -1,62% και κεφαλαιοποίηση 860 εκατ.
ευρώ
Η µετοχή του Fourlis στα 4,37 ευρώ µε πτώση -0,34% και µε την κεφαλαιοποίηση στα 226 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) βρίσκεται στα 0,0675 ευρώ µε πτώση -2,17% µε την κεφαλαιοποίηση 63
εκατ. ευρώ
Βελτίωση στα ελληνικά οµόλογα το 10ετές στο 4,20%, µε την Ιταλία στο 3,16% µε διαφορά spread 104 µ.β.
Νέα σηµαντική βελτίωση σηµειώνεται, σήµερα στα ελληνικά οµόλογα, µε το 10ετές να βρίσκεται στην
ζώνη του 4,20% και µε το Ιταλικό 10ετές να βελτιώνεται στο 3,16% να συνεχίζει την τάση βελτίωσης µετά
µάλιστα και την διάθεση για να υπάρξει κάποιας µορφής συµβιβασµός µεταξύ Ιταλίας και ΕΕ.
Να σηµειωθεί ότι το έλλειµµα του 2019 µπορεί να µειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά οµόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία µε το spread να διαµορφώνεται στις 104 µονάδες
βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 µονάδες βάσης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε βάση τις τρέχουσες τιµές εάν το ελληνικό δηµόσιο πραγµατοποιούσε
δηµοπρασία 10ετών οµολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση
4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς οµολόγων
Το 2ετές οµόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 µονάδες βάσης το 2014 και σήµερα
βρίσκεται στις 101,43 µονάδες βάσης σε µέσες τιµές ή µέση απόδοση 0,79%...
Το νέο 5ετές οµόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει µέση τιµή 104,36 µονάδες βάσης και µέση απόδοση
3,09% µε απόδοση αγοράς 3,12% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυµίζουµε ότι το 5ετές οµόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές οµόλογο λήξης 30/1/2023 έχει µέση τιµή 101,36 µονάδες βάσης και απόδοση 3,14%
Το 7ετές οµόλογο λήξης 15/2/2025 έχει µέση τιµή 97,53 µονάδες βάσης και απόδοση 3,83% απέχει από το
ιστορικό χαµηλό στο 3,31%
Το 10ετές οµόλογο λήξης 30/1/2028 έχει µέση τιµή 96,75 µονάδες βάσης και απόδοση 4,18% µε απόδοση
αγοράς 4,20% και απόδοση πώλησης 4,16%.
Το 15ετές οµόλογο λήξης 30/1/2033 έχει µέση τιµή 91,75 µονάδες βάσης και απόδοση 4,71%
Το 20ετές οµόλογο λήξης 30/1/2037 έχει µέση τιµή 87,83 µονάδες βάσης και απόδοση 5,04%
Το 25ετές οµόλογο λήξης 30/1/2042 έχει µέση τιµή 87,70 µονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το spread η διαφορά απόδοσης µεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερµανικών οµολόγων διαµορφώνεται στις
386 µονάδες βάσης από 394 µονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήµερα διαµορφώνεται στις 386 µονάδες βάσης
από 375 µονάδες βάσης.
Θυµίζουµε ότι τα επίπεδα ρεκόρ µετά το PSI+ σηµειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 µ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθµίσει τον
κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήµερα απόδοση 3,86%
ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Νέα βελτίωση στα Ιταλικά οµόλογα το 10ετές 3,16%
Νέα βελτίωση καταγράφεται και σήµερα στα οµόλογα της Ιταλίας, µε το 10ετές να βρίσκεται στο 3,16%
ενώ νωρίτερα διαπραγµατευόταν στο 3,18% υπάρχουν σηµάδια εκτόνωσης στην Ιταλία αλλά ακόµη
απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συµπεράσµατα.
Να σηµειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερµανικό οµόλογο βρίσκεται σήµερα 3/12/2018 στο 0,32% µε υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις
13/2/2018.
Θυµίζουµε ότι το υψηλό ετών 1,02% σηµειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαµηλό
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σηµειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών οµολόγων διαµορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εµφανίζει απόδοση 0,92% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,83% που σηµειώθηκε
στις 30 Σεπτεµβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό οµόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,81% µε το ιστορικό χαµηλό στο
1,60% που σηµειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,49% µε το ιστορικό χαµηλό στο 0,87% που σηµειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου
του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές οµόλογο λήξης Δεκεµβρίου 2028 έχει απόδοση 3,16% µε υψηλό ηµέρας 3,18% και µε
ιστορικό χαµηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές οµόλογο µε επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
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Στο συνέδριο Invest in Greece στις ΗΠΑ ο Τσακαλώτος και στελέχη των
συστηµικών τραπεζών
Σειρά επαφών µε εκπροσώπους επενδυτικών εταιρειών θα έχει σήµερα στην Νέα Υόρκη ο υπουργός
Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, για να συµµετάσχει στο 20ό Ετήσιο Συνέδριο Invest in Greece που
διοργανώνει σήµερα η Capital Link.
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων ευρωπαϊκών, διεθνών και ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
στη Νέα Υόρκη το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link.
Το 20ό Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, αναµένεται να
παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, το κυβερνητικό
πρόγραµµα για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Έλενα Κουντουρά, ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο
Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης
της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια
οµιλία του Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε
ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό
πληροφόρησης, marketing, και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η
εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στον Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί
το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη
διάρκεια επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την
ελληνική αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Θα συµµετέχουν πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες
BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, Nomura International
4 ελληνικές συστηµικές τράπεζες
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Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council –
Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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Φόρουμ στη Νέα Υόρκη
για προσέλκυση επενδύσεων
Παρουσίαση των προοπτικών της οικονομίας
Η Ώρα της

Ελληνικής
Οικονομίας
Το αναπτυξιακό σχέδιο της

ελληνικής οικονομίας αποτελεί το
φετινό θέμα του ετήσιου συνεδρίου
Η

Ώρα της Ελληνικής Οικονομίας

που διοργανώνεται σήμερα και

αύριο στο ξενοδοχείο Athenaeum
Intercontinental από το
Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο με χορηγούς

επικοινωνίας τη Ναυτεμπορική
και το naftemporiki.gr

Πρόκειται αναμφισβήτητα για μια
πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία
τα τελευταία 28 έτη έχει

Το Φόρουμ διοργανώνεται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες

Η

ελληνική οικονομία οι
προοπτικές της και η

προσέλκυση επενδύσεων
θα βρεθούν στο επίκεντρο
του 20ού Επενδυτικού Φόραυμ
για την Ελλάδα που οργανώνει
η Capital Link σαι Νέα Υόρκη
την επόμενη Δευτέρα lO
Δεκεμβρίου

παρουσία πολυμελούς
κυβερνητικού κλιμακίου
με επικεφαλής tov υπουργό
Ευκλείδη Τσακα
Οικονομικών

λώτο ανωτάτων στελεχών των

τεσσάρων ελληνικών συστημι
κών τραπεζών διεθνών τραπεζών
εκπροσώπων ευρωπαϊκών
διεθνών και ελληνικών οργανισμών

δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία

Το ελληνικό κλιμάκιο
Στο κυβερνητικό κλιμάκιο
ο υπουργός Οικονομικών

συμμετέχουν

Ευκλείδης Τσακαλώτος
ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός
ομιλητής στο γεύμα του
Συνεδρίου

ο αναπληρωτής υπουργός

Οικονομικών Γιώργος Χου
λιαράκης η υπουργός Τουρι
στικήςΑνάπτηξης'Ελενα Κουν
τουρά ο γενικός γραμματέας
Του ριστικής Πολιτικής και
του υπουργείου Τουρισμού
Γιώργος Τζιάλλας ο
γραμματέας Διεθνών
Σχέσεων και
Συνεργασίας του

Ανάπτυξης

γενικός

Οικονομικών

Το Φόρουμ διοργανώνεται
σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και
μεγάλες

διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
και αναμένεται να
στελέχη εταιρειών
επιχειρηματίες επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα
την Ευρώπη και την Αμερική
παρακολουθήσουν

Οι τομείς
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει

τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις
στην ελληνική οικονομία
και το κυβερνητικό
για την οικονομία και
τις επενδύσεις
Επιπλέον θα παρουσιάσει
τις πιο πρόσφοτες εξελίξεις στην
κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους
τομείς με θέματα
όπως τα κρατικά και εταιρικά
η
ενέργεια η ανάπτυξη
ομόλογα
πρόγραμμα

των υποδομών η αγορά
των ακινήτων ο τουρισμός ο
τραπεζικός τομέας η διαχείριση
των μη εξυπηρετούμενων

Αναπτυξιακής

υπουργείου Εξωτερικών μέλος
του Δ.Σ του Enterprise Greece

Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής
της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πι
τσιλής
Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα
θα απευθύνει ο πρωθυ
που ργός Αλέξης Τσίπρας ενώ ο
πρέσβης της Ελλάδας στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής
Χάρης Λαλάκος θα πραγματοποιήσει
την εναρκτήρια ομιλία
του Συνεδρίου
Διοργάνωση της Capital Link
Το συνέδριο διοργανώνει για 20

χρόνια η εταιρεία Capital Link
και όπως αναφέρει ο πρόεδρος
της Νίκος Μπορνόζης φέτος
πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα
σημαντική χρονική στιγμή
για την Ελλάδα
Μετά από χρόνια ύφεσης
και οικονομικής δυσπραγίας

n χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά
σε ρυθμό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει
την Ελλάδα σαν επενδυτικό

και επιχειρηματικό
Αυτό το Συνέδριο θα
προσφέρει στο κοινό έναν
συνδυασμό πληροφόρησης
marketing και ευκαιριών
προορισμό

μοναδικό

δικτύωσης Αυτόν τον
είναι η 20ή επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσημο οτην πορεία
της Capital Link Όλα αυτά τα
χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί
σε συστηματική προσπάθεια
προβολής της Ελλάδος στο διεθνές
επενδυτικό και επιχειρηματικό
κοινό είπε ο κ Μπορνόζης
Δεκέμβρη

Βραβείο στον Eu Μυτιληναίο
Στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου
το βράδυ της Δευτέρας
κύριος ομιλητής θα είναι ο βοηθός

υφυπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ αρμόδιος για ευρωα

σιατικές υποθέσεις Μάθιου
Πάλμερ θα τιμηθεί ο Ευάγγελος
Μυτιληναίος πρόεδρος και
σύμβουλος της Myti

φιλοξενήσει στο βήμα της όλους
τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας
τους αρχηγούς της αξιωματικής
αντιπολίτευσης αρχηγούς
κομμάτων και διοικητές τραπεζών
και οργανισμών Κάθε χρόνο στο
συνέδριο και τις παράλληλες
εκδηλώσεις του συμμετέχουν
συνολικά πάνω από 1 000
εκπρόσωποι της πολιτικής
διπλωματικής επιχειρηματικής και

δημοσιογραφικής κοινότητας
Στη φετινή θεματολογία
περιλαμβάνονται το αναπτυξιακό

μοντέλο της χώρας η βιομηχανία η
ενέργεια οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις η ψηφιακή οικονομία
του μέλλοντος οι

ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ο
νέος στρατηγικός διάλογος η
ανταγωνιστικότητα της χώρας η
Ελλάδα και οι διεθνείς αγορές ο
τραπεζικός τομέας το επενδυτικό
τοπίο Πολιτικοί επιχειρηματίες
εκπρόσωποι ιδιωτικού και δημόσιου
τομέα στην Ελλάδα ξένοι
παράγοντες hinds απ όλο τον
κόσμο και εκπρόσωποι διεθνών
μέσων επικοινωνίας καταθέτουν
απόψεις προτάσεις και συζητούν
για τον προσανατολισμό της

ελληνικής οικονομίας 0 αρχηγός
της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει
στο αποψινό επίσημο δείπνο και ο

διευθύνων

lineos SA στον οποίο θα
το 2018 Capital Link
Hellenic Leadership Award
Την Τρίτη Π Δεκεμβρίου θα
λάβει χώρα στο Χρηματιστήριο
Νέας Υόρκης η καθιερωμένη τα
τελευταία χρόνια ειδική εκδήλωση
με τίτλο Ημέρα Ελλάδος
στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης με την ελληνική αποστολή
να χτυπά το καμπανάκι
της ληξης των εργασιών του
απονεμηθεί

Χρηματιστηρίου

SID.12271247

πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
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Annual Capital Link

Invest in Greece Forum
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Global Lead Sponsors

In Cooperation With

NYSE
The 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday
December 10 2018 This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York
Stock Exchange and major global investment banks
The Forum is free of charge and you can register at http://forums.capitallink.com/greece/2018
With a 20-year track record of success the Forum traditionally attracts well over 1 000 senior executives government and
business leaders from Greece Europe and the United States and top executives from the investment financial and business
communities

The timing for this Forum is optimal After years of recession Greece is returning to a period of economic growth and aims to position
itself as an attractive investment and business destination The Forum will provide the audience with a unique blend of informational
marketing and networking opportunities December marks the 20 year milestone of Capital Link's commitment to raising
awareness about Greece as an investment destination to a wider investor universe The conference will feature the
developments and reforms in the Greek economy and the Greek government programme for the economy and investments Also
the latest trends in the capital markets and specific sectors with topics such as Government and Corporate Bonds energy
infrastructure development real estate tourism banking non-performing loans management and global shipping
H.E Alexis Tsipras Prime Minister of the Hellenic Republic will deliver the Government's message to the international investor
Community via webcast

Five Greek Government Officials
Hon Euclid Tsakalotos Minister of Finance who is the Luncheon Keynote Speaker Hon George Chouliarakis Alternate
Minister of Finance Hon Elena Kountoura Minister of Tourism Mr George Tziallas Secretary General for Tourism Policy
Development Mr George Pitsilis Governor Independent Authority for Public Revenue Hellenic Republic
Five Global Investment Banks
Citi BNP Paribas Credit Suisse Goldman Sachs Nomura International

Four Greek Systemic Banks
Alpha Bank Eurobank Ergasias National Bank of Greece Piraeus Bank
Senior Representatives From Greek European International Organizations
Bank of Greece European Bank for Reconstruction and Development European Central Bank
Stability Fund European Commission Public Debt Management Agency

Hellenic Financial

Institutional Investors
Amerra Capital
• Oaktree

Atlas Merchant Capital

BC Partners

Calamos Investments

Elikonos Capital partners

EOS Capital Partners

Multinational

Greek Companies Organizations
Allen Overy LLP A.S Papadimitriou Partners Law Firm Elval Halcor Energean Oil Gas Enterprise Greece EY Grivalia
Properties Hellenic Bank Association Hellenic Petroleum SA Intralot Lamda Development Lambadarios Law Firm LAMPSA
HELLENIC HOTELS S A
Mâchas
Partners Marriott International Inc McKinsey
Company Milbank Tweed Hadley
McCloy LLP Mirum Hellas Moody's Investor Service Mytilineos Holdings NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange
OPAP Potamitis Vekris Public Debt Management Agency Public Power Corporation SA Reed Smith Shaner Hotel Group
TITAN Watson Farley Williams

Global Shipping Companies
Danaos Corporation Tsakos Energy Navigation

Euroseas

Eurodry

2018 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
The 2018 Capital Link Hellenic Leadership Award will be presented to Mr Evangelos Mytilineos Chairman 8c CEO
MYTILINEOS recognizing his company's outstanding contribution to Greece during an official dinner at The New York Yacht Club
on Monday December 10 2018
Mr C Dean Metropoulos Chairman CEO Metropoulos Company will introduce Mr Evangelos Mytilineos Chairman
CEO MYTILINEOS
The dinner Keynote Speaker will be Mr Matthew Palmer Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S
Department of State
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Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum). Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη
εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το
Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα...
Fortunegreece.com ·

πριν από 20 λεπτά ·
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Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να πετύχουν µια πιο δραστική µείωση των
κόκκινων δανείων, δροµολογώντας επιθετικές κινήσεις που θα περιορίσουν κατά σχεδόν 55 δισ. ευρώ –σε
σύνολο 83 δισ. ευρώ σήµερα–τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) την προσεχή τριετία.
Το σφυροκόπηµα των τραπεζικών µετοχών το προηγούµενο διάστηµα –παρά την αναχαίτιση που υπήρξε
την περασµένη εβδοµάδα– ανέδειξε το πρόβληµα και κινητοποίησε αντανακλαστικά, καθώς έγινε σαφές
ότι δεν µπορούσε πλέον να κρυφτεί «ο ελέφαντας στο δωµάτιο».
Στην προσπάθεια αναµένεται να τείνει χείρα βοηθείας και η κυβέρνηση, δεδοµένου ότι το πρόβληµα των
τραπεζών ρίχνει βαριά τη σκιά του στη γενικότερη πορεία της οικονοµίας και στις προοπτικές εξόδου της
από την κρίση. Μια πρώτη ένδειξη των κινήσεων που δροµολογούνται αναµένεται να υπάρξει κατά την
επίσκεψη του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο συνέδριο Capital Link, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα δύο
σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθένα
από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Με δεδοµένο πάντως ότι
οι οριζόντιες λύσεις απαιτούν και χρόνο, οι τράπεζες επιστρατεύουν ίδια εργαλεία, όπως µαζικές
τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, καθώς και µεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων σε ειδικά οχήµατα που θα
δηµιουργηθούν γι’ αυτό τον σκοπό, είτε από κάθε τράπεζα ξεχωριστά είτε υπό ενιαία διαχείριση,
προκειµένου να αποσυµφορηθούν οι ισολογισµοί των τραπεζών. Με δεδοµένο πάντως ότι κάθε τράπεζα
έχει διαφορετικό σηµείο εκκίνησης, που δεν είναι µόνο το ύψος των κόκκινων δανείων, αλλά και το
σχετικά διαφορετικό ύψος του δείκτη κάλυψης µε προβλέψεις, του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και
συνεπώς του κεφαλαιακού αποθέµατος που διαθέτει, οι λύσεις σε πρώτη φάση αναµένεται ότι θα είναι
εξατοµικευµένες.
Την περασµένη εβδοµάδα, µε αφορµή και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 9µήνου οι τέσσερις
συστηµικές τράπεζες ανακοίνωσαν λεπτοµέρειες από τα πλάνα για τη µείωση των NPEs µε βάση τα οποία:
• Η Alpha Bank δροµολογεί τη µείωση στα 8 δισ. ευρώ από τα 22,5 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε µείωση στα 6 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 16,1 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Eurobank µέσω και της συγχώνευσης µε την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων 7 + 2
δισ. ευρώ, αποσκοπεί σε ακόµη πιο επιθετική µείωση, στοχεύοντας στη µείωση των NPEs στα 3 δισ. ευρώ
από το σηµερινό επίπεδο των 16,9 δισ. ευρώ.
• Η Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, που έχει κληρονοµήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων
αποβλέπει στη µείωση των NPEs στα 13 δισ. ευρώ από το σηµερινό επίπεδο των 27,6 δισ. ευρώ.
Με τα έσοδα από τόκους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του 9µήνου, να παραµένουν ασθενικά και
αδύναµα να στηρίξουν τη δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, το σύνθηµα είναι «κεφαλαιοποίηση» εσόδων
από κάθε πηγή και µε κάθε τρόπο, προκειµένου να καλυφθεί η ζηµία που αναµένεται να δηµιουργηθεί από
τις πωλήσεις ή τις τιτλοποιήσεις. Το επίπεδο της ζηµίας είναι σε άµεση συνάρτηση και µε το επίπεδο των
προβλέψεων που έχει δηµιουργήσει κάθε τράπεζα και το οποίο διαµορφώνεται στο 45% για την Alpha Bank,
στο 60% για την Εθνική Τράπεζα, στο 53,7% για τη Eurobank και στο 49% για την Τράπεζα Πειραιώς. Οπως
φάνηκε από τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν την εβδοµάδα που µας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το ύψος των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών (χωρίς τις εξασφαλίσεις) υπολείπεται του µέσου
επιπέδου που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες µε αντίστοιχα προβλήµατα στο τραπεζικό τους
σύστηµα, δηµιουργώντας πρόσθετο στοιχείο ανησυχίας για την ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος να απορροφήσει τις ζηµίες που θα δηµιουργηθούν στα κεφάλαιά του.
Πρόσθετη βοήθεια, εφόσον εγκριθεί, αναµένεται να δώσει το σχέδιο για τη µείωση των κεφαλαιακών
επιπτώσεων που θα έχουν οι τράπεζες όταν πωλούν µη εξυπηρετούµενα δάνεια µε ζηµία. Η πρόταση, που
περιλαµβάνεται σε σχέδιο κανονισµού που θα συζητηθεί από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονοµικών
στις 4 Δεκεµβρίου, προϋποθέτει η πώληση να υπερβαίνει το 20% του χαρτοφυλακίου των NPEs που έχει
µια τράπεζα στον ισολογισµό της.
τράπεζα
οικονοµία
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Σχέδιο µείωσης κόκκινων δανείων κατά 55 δισ. ευρώ από τις τράπεζες

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να πετύχουν µια πιο
δραστική µείωση των κόκκινων δανείων, δροµολογώντας επιθετικές κινήσεις που θα
περιορίσουν κατά σχεδόν 55 δισ. ευρώ –σε σύνολο 83 δισ. ευρώ σήµερα–τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) την προσεχή τριετία.

Το σφυροκόπηµα των τραπεζικών µετοχών το προηγούµενο διάστηµα –παρά την
αναχαίτιση που υπήρξε την περασµένη εβδοµάδα– ανέδειξε το πρόβληµα και
κινητοποίησε αντανακλαστικά, καθώς έγινε σαφές ότι δεν µπορούσε πλέον να
κρυφτεί «ο ελέφαντας στο δωµάτιο».
Στην προσπάθεια αναµένεται να τείνει χείρα βοηθείας και η κυβέρνηση, δεδοµένου ότι
το πρόβληµα των τραπεζών ρίχνει βαριά τη σκιά του στη γενικότερη πορεία της
οικονοµίας και στις προοπτικές εξόδου της από την κρίση. Μια πρώτη ένδειξη των
κινήσεων που δροµολογούνται αναµένεται να υπάρξει κατά την επίσκεψη του
υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο συνέδριο Capital Link, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων
βρίσκονται ήδη τα δύο σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθένα από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση
από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Με δεδοµένο πάντως ότι οι οριζόντιες
λύσεις απαιτούν και χρόνο, οι τράπεζες επιστρατεύουν ίδια εργαλεία, όπως µαζικές
τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, καθώς και µεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων σε
ειδικά οχήµατα που θα δηµιουργηθούν γι’ αυτό τον σκοπό, είτε από κάθε τράπεζα
ξεχωριστά είτε υπό ενιαία διαχείριση, προκειµένου να αποσυµφορηθούν οι ισολογισµοί
των τραπεζών. Με δεδοµένο πάντως ότι κάθε τράπεζα έχει διαφορετικό σηµείο
εκκίνησης, που δεν είναι µόνο το ύψος των κόκκινων δανείων, αλλά και το σχετικά
διαφορετικό ύψος του δείκτη κάλυψης µε προβλέψεις, του δείκτη κεφαλαιακής
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διαφορετικό ύψος του δείκτη κάλυψης µε προβλέψεις, του δείκτη κεφαλαιακής
επάρκειας και συνεπώς του κεφαλαιακού αποθέµατος που διαθέτει, οι λύσεις σε
πρώτη φάση αναµένεται ότι θα είναι εξατοµικευµένες.
Την περασµένη εβδοµάδα, µε αφορµή και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του
9µήνου οι τέσσερις συστηµικές τράπεζες ανακοίνωσαν λεπτοµέρειες από τα πλάνα
για τη µείωση των NPEs µε βάση τα οποία:
• Η Alpha Bank δροµολογεί τη µείωση στα 8 δισ. ευρώ από τα 22,5 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε µείωση στα 6 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 16,1 δισ.
ευρώ σήµερα.
• Η Eurobank µέσω και της συγχώνευσης µε την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων
χαρτοφυλακίων 7 + 2 δισ. ευρώ, αποσκοπεί σε ακόµη πιο επιθετική µείωση,
στοχεύοντας στη µείωση των NPEs στα 3 δισ. ευρώ από το σηµερινό επίπεδο των 16,9
δισ. ευρώ.
• Η Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, που έχει κληρονοµήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο
κόκκινων δανείων αποβλέπει στη µείωση των NPEs στα 13 δισ. ευρώ από το σηµερινό
επίπεδο των 27,6 δισ. ευρώ.
Με τα έσοδα από τόκους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του 9µήνου, να
παραµένουν ασθενικά και αδύναµα να στηρίξουν τη δηµιουργία εσωτερικού
κεφαλαίου, το σύνθηµα είναι «κεφαλαιοποίηση» εσόδων από κάθε πηγή και µε κάθε
τρόπο, προκειµένου να καλυφθεί η ζηµία που αναµένεται να δηµιουργηθεί από τις
πωλήσεις ή τις τιτλοποιήσεις. Το επίπεδο της ζηµίας είναι σε άµεση συνάρτηση και µε
το επίπεδο των προβλέψεων που έχει δηµιουργήσει κάθε τράπεζα και το οποίο
διαµορφώνεται στο 45% για την Alpha Bank, στο 60% για την Εθνική Τράπεζα, στο
53,7% για τη Eurobank και στο 49% για την Τράπεζα Πειραιώς. Οπως φάνηκε από τα
στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν την εβδοµάδα που µας πέρασε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το ύψος των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών (χωρίς τις
εξασφαλίσεις) υπολείπεται του µέσου επιπέδου που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές
τράπεζες µε αντίστοιχα προβλήµατα στο τραπεζικό τους σύστηµα, δηµιουργώντας
πρόσθετο στοιχείο ανησυχίας για την ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος να απορροφήσει τις ζηµίες που θα δηµιουργηθούν στα κεφάλαιά του.
Πρόσθετη βοήθεια, εφόσον εγκριθεί, αναµένεται να δώσει το σχέδιο για τη µείωση των
κεφαλαιακών επιπτώσεων που θα έχουν οι τράπεζες όταν πωλούν µη εξυπηρετούµενα
δάνεια µε ζηµία. Η πρόταση, που περιλαµβάνεται σε σχέδιο κανονισµού που θα
συζητηθεί από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονοµικών στις 4 Δεκεµβρίου,
προϋποθέτει η πώληση να υπερβαίνει το 20% του χαρτοφυλακίου των NPEs που έχει
µια τράπεζα στον ισολογισµό της.
kathimerini.gr
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Σχέδιο µείωσης κόκκινων δανείων κατά 55 δισ. ευρώ από τις τράπεζες
Ανεβάζουν ταχύτητα οι ...
τράπεζες στην προσπάθειά τους να πετύχουν
μια πιο δραστική μείωση των κόκκινων
δανείων, δρομολογώντας επιθετικές κινήσεις
που θα περιορίσουν κατά σχεδόν 55 δισ. ευρώ
–σε σύνολο 83 δισ. ευρώ σήμερα–τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) την
προσεχή τριετία.
Το σφυροκόπημα των τραπεζικών μετοχών το προηγούμενο διάστημα –παρά την
αναχαίτιση που υπήρξε την περασμένη εβδομάδα– ανέδειξε το πρόβλημα και
κινητοποίησε αντανακλαστικά, καθώς έγινε σαφές ότι δεν μπορούσε πλέον να κρυφτεί «ο
ελέφαντας στο δωμάτιο».
Στην προσπάθεια αναμένεται να τείνει χείρα βοηθείας και η κυβέρνηση, δεδομένου ότι το
πρόβλημα των τραπεζών ρίχνει βαριά τη σκιά του στη γενικότερη πορεία της οικονομίας
και στις προοπτικές εξόδου της από την κρίση.
Μια πρώτη ένδειξη των κινήσεων που δρομολογούνται αναμένεται να υπάρξει κατά την
επίσκεψη του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο συνέδριο Capital Link, που
θα πραγματοποιηθεί στις 10 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων
βρίσκονται ήδη τα δύο σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθένα από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε.
Με δεδομένο πάντως ότι οι οριζόντιες λύσεις απαιτούν και χρόνο, οι τράπεζες
επιστρατεύουν ίδια εργαλεία, όπως μαζικές τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, καθώς
και μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων σε ειδικά οχήματα που θα δημιουργηθούν γι’ αυτό τον
σκοπό, είτε από κάθε τράπεζα ξεχωριστά είτε υπό ενιαία διαχείριση, προκειμένου να
αποσυμφορηθούν οι ισολογισμοί των τραπεζών.
Με δεδομένο πάντως ότι κάθε τράπεζα έχει διαφορετικό σημείο εκκίνησης, που δεν είναι
μόνο το ύψος των κόκκινων δανείων, αλλά και το σχετικά διαφορετικό ύψος του δείκτη
κάλυψης με προβλέψεις, του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και συνεπώς του κεφαλαιακού
αποθέματος που διαθέτει, οι λύσεις σε πρώτη φάση αναμένεται ότι θα είναι
εξατομικευμένες.
Την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του
9μήνου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν λεπτομέρειες από τα πλάνα για τη
μείωση των NPEs με βάση τα οποία:
• Η Alpha Bank δρομολογεί τη μείωση στα 8 δισ. ευρώ από τα 22,5 δισ. ευρώ σήμερα.
• Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε μείωση στα 6 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 16,1 δισ.
ευρώ σήμερα.
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• Η Eurobank μέσω και της συγχώνευσης με την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων
χαρτοφυλακίων 7 + 2 δισ. ευρώ, αποσκοπεί σε ακόμη πιο επιθετική μείωση, στοχεύοντας
στη μείωση των NPEs στα 3 δισ. ευρώ από το σημερινό επίπεδο των 16,9 δισ. ευρώ.
• Η Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, που έχει κληρονομήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο
κόκκινων δανείων αποβλέπει στη μείωση των NPEs στα 13 δισ. ευρώ από το σημερινό
επίπεδο των 27,6 δισ. ευρώ.
Με τα έσοδα από τόκους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του 9μήνου, να
παραμένουν ασθενικά και αδύναμα να στηρίξουν τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, το
σύνθημα είναι «κεφαλαιοποίηση» εσόδων από κάθε πηγή και με κάθε τρόπο, προκειμένου
να καλυφθεί η ζημία που αναμένεται να δημιουργηθεί από τις πωλήσεις ή τις
τιτλοποιήσεις.
Το επίπεδο της ζημίας είναι σε άμεση συνάρτηση και με το επίπεδο των προβλέψεων που
έχει δημιουργήσει κάθε τράπεζα και το οποίο διαμορφώνεται στο 45% για την Alpha Bank,
στο 60% για την Εθνική Τράπεζα, στο 53,7% για τη Eurobank και στο 49% για την
Τράπεζα Πειραιώς.
Όπως φάνηκε από τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την εβδομάδα που μας πέρασε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ύψος των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών (χωρίς τις
εξασφαλίσεις) υπολείπεται του μέσου επιπέδου που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες
με αντίστοιχα προβλήματα στο τραπεζικό τους σύστημα, δημιουργώντας πρόσθετο
στοιχείο ανησυχίας για την ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος να
απορροφήσει τις ζημίες που θα δημιουργηθούν στα κεφάλαιά του.
Πρόσθετη βοήθεια, εφόσον εγκριθεί, αναμένεται να δώσει το σχέδιο για τη μείωση των
κεφαλαιακών επιπτώσεων που θα έχουν οι τράπεζες όταν πωλούν μη εξυπηρετούμενα
δάνεια με ζημία.
Η πρόταση, που περιλαμβάνεται σε σχέδιο κανονισμού που θα συζητηθεί από τους
Ευρωπαίους υπουργούς Οικονομικών στις 4 Δεκεμβρίου, προϋποθέτει η πώληση να
υπερβαίνει το 20% του χαρτοφυλακίου των NPEs που έχει μια τράπεζα στον ισολογισμό
της.
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Σχέδιο µείωσης κόκκινων δανείων
Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να πετύχουν µια πιο δραστική µείωση των
κόκκινων δανείων, δροµολογώντας επιθετικές κινήσεις που θα περιορίσουν κατά σχεδόν 55 δισ. ευρώ –σε
σύνολο 83 δισ. ευρώ σήµερα–τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) την προσεχή τριετία.
Το σφυροκόπηµα των τραπεζικών µετοχών το προηγούµενο διάστηµα –παρά την αναχαίτιση που υπήρξε
την περασµένη εβδοµάδα– ανέδειξε το πρόβληµα και κινητοποίησε αντανακλαστικά, καθώς έγινε σαφές
ότι δεν µπορούσε πλέον να κρυφτεί «ο ελέφαντας στο δωµάτιο».
Στην προσπάθεια αναµένεται να τείνει χείρα βοηθείας και η κυβέρνηση, δεδοµένου ότι το πρόβληµα των
τραπεζών ρίχνει βαριά τη σκιά του στη γενικότερη πορεία της οικονοµίας και στις προοπτικές εξόδου της
από την κρίση. Μια πρώτη ένδειξη των κινήσεων που δροµολογούνται αναµένεται να υπάρξει κατά την
επίσκεψη του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο συνέδριο Capital Link, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα δύο
σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθένα
από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Με δεδοµένο πάντως ότι
οι οριζόντιες λύσεις απαιτούν και χρόνο, οι τράπεζες επιστρατεύουν ίδια εργαλεία, όπως µαζικές
τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, καθώς και µεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων σε ειδικά οχήµατα που θα
δηµιουργηθούν γι’ αυτό τον σκοπό, είτε από κάθε τράπεζα ξεχωριστά είτε υπό ενιαία διαχείριση,
προκειµένου να αποσυµφορηθούν οι ισολογισµοί των τραπεζών. Με δεδοµένο πάντως ότι κάθε τράπεζα
έχει διαφορετικό σηµείο εκκίνησης, που δεν είναι µόνο το ύψος των κόκκινων δανείων, αλλά και το
σχετικά διαφορετικό ύψος του δείκτη κάλυψης µε προβλέψεις, του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και
συνεπώς του κεφαλαιακού αποθέµατος που διαθέτει, οι λύσεις σε πρώτη φάση αναµένεται ότι θα είναι
εξατοµικευµένες.
Την περασµένη εβδοµάδα, µε αφορµή και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 9µήνου οι τέσσερις
συστηµικές τράπεζες ανακοίνωσαν λεπτοµέρειες από τα πλάνα για τη µείωση των NPEs µε βάση τα οποία:
• Η Alpha Bank δροµολογεί τη µείωση στα 8 δισ. ευρώ από τα 22,5 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε µείωση στα 6 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 16,1 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Eurobank µέσω και της συγχώνευσης µε την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων 7 + 2
δισ. ευρώ, αποσκοπεί σε ακόµη πιο επιθετική µείωση, στοχεύοντας στη µείωση των NPEs στα 3 δισ. ευρώ
από το σηµερινό επίπεδο των 16,9 δισ. ευρώ.
• Η Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, που έχει κληρονοµήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων
αποβλέπει στη µείωση των NPEs στα 13 δισ. ευρώ από το σηµερινό επίπεδο των 27,6 δισ. ευρώ.
Με τα έσοδα από τόκους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του 9µήνου, να παραµένουν ασθενικά και
αδύναµα να στηρίξουν τη δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, το σύνθηµα είναι «κεφαλαιοποίηση» εσόδων
από κάθε πηγή και µε κάθε τρόπο, προκειµένου να καλυφθεί η ζηµία που αναµένεται να δηµιουργηθεί από
τις πωλήσεις ή τις τιτλοποιήσεις. Το επίπεδο της ζηµίας είναι σε άµεση συνάρτηση και µε το επίπεδο των
προβλέψεων που έχει δηµιουργήσει κάθε τράπεζα και το οποίο διαµορφώνεται στο 45% για την Alpha Bank,
στο 60% για την Εθνική Τράπεζα, στο 53,7% για τη Eurobank και στο 49% για την Τράπεζα Πειραιώς. Οπως
φάνηκε από τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν την εβδοµάδα που µας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το ύψος των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών (χωρίς τις εξασφαλίσεις) υπολείπεται του µέσου
επιπέδου που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες µε αντίστοιχα προβλήµατα στο τραπεζικό τους
σύστηµα, δηµιουργώντας πρόσθετο στοιχείο ανησυχίας για την ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος να απορροφήσει τις ζηµίες που θα δηµιουργηθούν στα κεφάλαιά του.
Πρόσθετη βοήθεια, εφόσον εγκριθεί, αναµένεται να δώσει το σχέδιο για τη µείωση των κεφαλαιακών
επιπτώσεων που θα έχουν οι τράπεζες όταν πωλούν µη εξυπηρετούµενα δάνεια µε ζηµία. Η πρόταση, που
περιλαµβάνεται σε σχέδιο κανονισµού που θα συζητηθεί από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονοµικών
στις 4 Δεκεµβρίου, προϋποθέτει η πώληση να υπερβαίνει το 20% του χαρτοφυλακίου των NPEs που έχει
µια τράπεζα στον ισολογισµό της.
ΠΗΓΗ
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Σχέδιο µείωσης κόκκινων δανείων κατά 55 δισ. ευρώ από τις τράπεζες

Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να πετύχουν µια πιο δραστική µείωση των
κόκκινων δανείων, δροµολογώντας επιθετικές κινήσεις που θα περιορίσουν κατά σχεδόν 55 δισ. ευρώ –σε
σύνολο 83 δισ. ευρώ σήµερα–τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) την προσεχή τριετία.
Το σφυροκόπηµα των τραπεζικών µετοχών το προηγούµενο διάστηµα –παρά την αναχαίτιση που υπήρξε
την περασµένη εβδοµάδα– ανέδειξε το πρόβληµα και κινητοποίησε αντανακλαστικά, καθώς έγινε σαφές
ότι δεν µπορούσε πλέον να κρυφτεί «ο ελέφαντας στο δωµάτιο».
Στην προσπάθεια αναµένεται να τείνει χείρα βοηθείας και η κυβέρνηση, δεδοµένου ότι το πρόβληµα των
τραπεζών ρίχνει βαριά τη σκιά του στη γενικότερη πορεία της οικονοµίας και στις προοπτικές εξόδου της
από την κρίση. Μια πρώτη ένδειξη των κινήσεων που δροµολογούνται αναµένεται να υπάρξει κατά την
επίσκεψη του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο συνέδριο Capital Link, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα δύο
σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθένα
από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Με δεδοµένο πάντως ότι
οι οριζόντιες λύσεις απαιτούν και χρόνο, οι τράπεζες επιστρατεύουν ίδια εργαλεία, όπως µαζικές
τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, καθώς και µεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων σε ειδικά οχήµατα που θα
δηµιουργηθούν γι’ αυτό τον σκοπό, είτε από κάθε τράπεζα ξεχωριστά είτε υπό ενιαία διαχείριση,
προκειµένου να αποσυµφορηθούν οι ισολογισµοί των τραπεζών. Με δεδοµένο πάντως ότι κάθε τράπεζα
έχει διαφορετικό σηµείο εκκίνησης, που δεν είναι µόνο το ύψος των κόκκινων δανείων, αλλά και το
σχετικά διαφορετικό ύψος του δείκτη κάλυψης µε προβλέψεις, του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και
συνεπώς του κεφαλαιακού αποθέµατος που διαθέτει, οι λύσεις σε πρώτη φάση αναµένεται ότι θα είναι
εξατοµικευµένες.
Την περασµένη εβδοµάδα, µε αφορµή και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 9µήνου οι τέσσερις
συστηµικές τράπεζες ανακοίνωσαν λεπτοµέρειες από τα πλάνα για τη µείωση των NPEs µε βάση τα οποία:
• Η Alpha Bank δροµολογεί τη µείωση στα 8 δισ. ευρώ από τα 22,5 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε µείωση στα 6 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 16,1 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Eurobank µέσω και της συγχώνευσης µε την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων 7 + 2
δισ. ευρώ, αποσκοπεί σε ακόµη πιο επιθετική µείωση, στοχεύοντας στη µείωση των NPEs στα 3 δισ. ευρώ
από το σηµερινό επίπεδο των 16,9 δισ. ευρώ.
• Η Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, που έχει κληρονοµήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων
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αποβλέπει στη µείωση των NPEs στα 13 δισ. ευρώ από το σηµερινό επίπεδο των 27,6 δισ. ευρώ.
Με τα έσοδα από τόκους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του 9µήνου, να παραµένουν ασθενικά και
αδύναµα να στηρίξουν τη δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, το σύνθηµα είναι «κεφαλαιοποίηση» εσόδων
από κάθε πηγή και µε κάθε τρόπο, προκειµένου να καλυφθεί η ζηµία που αναµένεται να δηµιουργηθεί από
τις πωλήσεις ή τις τιτλοποιήσεις. Το επίπεδο της ζηµίας είναι σε άµεση συνάρτηση και µε το επίπεδο των
προβλέψεων που έχει δηµιουργήσει κάθε τράπεζα και το οποίο διαµορφώνεται στο 45% για την Alpha Bank,
στο 60% για την Εθνική Τράπεζα, στο 53,7% για τη Eurobank και στο 49% για την Τράπεζα Πειραιώς. Οπως
φάνηκε από τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν την εβδοµάδα που µας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το ύψος των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών (χωρίς τις εξασφαλίσεις) υπολείπεται του µέσου
επιπέδου που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες µε αντίστοιχα προβλήµατα στο τραπεζικό τους
σύστηµα, δηµιουργώντας πρόσθετο στοιχείο ανησυχίας για την ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος να απορροφήσει τις ζηµίες που θα δηµιουργηθούν στα κεφάλαιά του.
Πρόσθετη βοήθεια, εφόσον εγκριθεί, αναµένεται να δώσει το σχέδιο για τη µείωση των κεφαλαιακών
επιπτώσεων που θα έχουν οι τράπεζες όταν πωλούν µη εξυπηρετούµενα δάνεια µε ζηµία. Η πρόταση, που
περιλαµβάνεται σε σχέδιο κανονισµού που θα συζητηθεί από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονοµικών
στις 4 Δεκεµβρίου, προϋποθέτει η πώληση να υπερβαίνει το 20% του χαρτοφυλακίου των NPEs που έχει
µια τράπεζα στον ισολογισµό της.
kathimerini.gr
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Στις 10 Δεκεµβρίου το φόρουµ της Capital Link στη Ν. Υόρκη
Newsroom 02/12/2018 16:23 ΑΓΟΡΕΣ
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών
και εκπροσώπων ευρωπαϊκών, διεθνών και ελληνικών οργανισµών, πραγµατοποιείται τη Δευτέρα 10
Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link.
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, το κυβερνητικό
πρόγραµµα για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award".
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
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Σχέδιο µείωσης κόκκινων δανείων κατά 55 δισ. ευρώ από τις τράπεζες

Σχέδιο µείωσης κόκκινων δανείων κατά 55 δισ. ευρώ από τις
τράπεζες
Ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες στην προσπάθειά τους να πετύχουν µια πιο δραστική µείωση των
κόκκινων δανείων, δροµολογώντας επιθετικές κινήσεις που θα περιορίσουν κατά σχεδόν 55 δισ. ευρώ –σε
σύνολο 83 δισ. ευρώ σήµερα–τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα (NPEs) την προσεχή τριετία.
Το σφυροκόπηµα των τραπεζικών µετοχών το προηγούµενο διάστηµα –παρά την αναχαίτιση που υπήρξε
την περασµένη εβδοµάδα– ανέδειξε το πρόβληµα και κινητοποίησε αντανακλαστικά, καθώς έγινε σαφές
ότι δεν µπορούσε πλέον να κρυφτεί «ο ελέφαντας στο δωµάτιο».
Στην προσπάθεια αναµένεται να τείνει χείρα βοηθείας και η κυβέρνηση, δεδοµένου ότι το πρόβληµα των
τραπεζών ρίχνει βαριά τη σκιά του στη γενικότερη πορεία της οικονοµίας και στις προοπτικές εξόδου της
από την κρίση. Μια πρώτη ένδειξη των κινήσεων που δροµολογούνται αναµένεται να υπάρξει κατά την
επίσκεψη του υπουργού Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτου στο συνέδριο Capital Link, που θα
πραγµατοποιηθεί στις 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη. Στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκονται ήδη τα δύο
σχέδια, αυτό της Τράπεζας της Ελλάδος και αυτό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, καθένα
από τα οποία προϋποθέτει την έγκριση από τη Διεύθυνση Ανταγωνισµού της Ε.Ε. Με δεδοµένο πάντως ότι
οι οριζόντιες λύσεις απαιτούν και χρόνο, οι τράπεζες επιστρατεύουν ίδια εργαλεία, όπως µαζικές
τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων, καθώς και µεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων σε ειδικά οχήµατα που θα
δηµιουργηθούν γι’ αυτό τον σκοπό, είτε από κάθε τράπεζα ξεχωριστά είτε υπό ενιαία διαχείριση,
προκειµένου να αποσυµφορηθούν οι ισολογισµοί των τραπεζών. Με δεδοµένο πάντως ότι κάθε τράπεζα
έχει διαφορετικό σηµείο εκκίνησης, που δεν είναι µόνο το ύψος των κόκκινων δανείων, αλλά και το
σχετικά διαφορετικό ύψος του δείκτη κάλυψης µε προβλέψεις, του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και
συνεπώς του κεφαλαιακού αποθέµατος που διαθέτει, οι λύσεις σε πρώτη φάση αναµένεται ότι θα είναι
εξατοµικευµένες.
Την περασµένη εβδοµάδα, µε αφορµή και την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του 9µήνου οι τέσσερις
συστηµικές τράπεζες ανακοίνωσαν λεπτοµέρειες από τα πλάνα για τη µείωση των NPEs µε βάση τα οποία:
• Η Alpha Bank δροµολογεί τη µείωση στα 8 δισ. ευρώ από τα 22,5 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Εθνική Τράπεζα στοχεύει σε µείωση στα 6 δισ. ευρώ από το επίπεδο των 16,1 δισ. ευρώ σήµερα.
• Η Eurobank µέσω και της συγχώνευσης µε την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων 7 + 2
δισ. ευρώ, αποσκοπεί σε ακόµη πιο επιθετική µείωση, στοχεύοντας στη µείωση των NPEs στα 3 δισ. ευρώ
από το σηµερινό επίπεδο των 16,9 δισ. ευρώ.
• Η Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, που έχει κληρονοµήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων
αποβλέπει στη µείωση των NPEs στα 13 δισ. ευρώ από το σηµερινό επίπεδο των 27,6 δισ. ευρώ.
Με τα έσοδα από τόκους, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του 9µήνου, να παραµένουν ασθενικά και
αδύναµα να στηρίξουν τη δηµιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, το σύνθηµα είναι «κεφαλαιοποίηση» εσόδων
από κάθε πηγή και µε κάθε τρόπο, προκειµένου να καλυφθεί η ζηµία που αναµένεται να δηµιουργηθεί από
τις πωλήσεις ή τις τιτλοποιήσεις. Το επίπεδο της ζηµίας είναι σε άµεση συνάρτηση και µε το επίπεδο των
προβλέψεων που έχει δηµιουργήσει κάθε τράπεζα και το οποίο διαµορφώνεται στο 45% για την Alpha Bank,
στο 60% για την Εθνική Τράπεζα, στο 53,7% για τη Eurobank και στο 49% για την Τράπεζα Πειραιώς. Οπως
φάνηκε από τα στοιχεία που δηµοσιεύτηκαν την εβδοµάδα που µας πέρασε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
το ύψος των προβλέψεων των ελληνικών τραπεζών (χωρίς τις εξασφαλίσεις) υπολείπεται του µέσου
επιπέδου που έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες µε αντίστοιχα προβλήµατα στο τραπεζικό τους
σύστηµα, δηµιουργώντας πρόσθετο στοιχείο ανησυχίας για την ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού
συστήµατος να απορροφήσει τις ζηµίες που θα δηµιουργηθούν στα κεφάλαιά του.
Πρόσθετη βοήθεια, εφόσον εγκριθεί, αναµένεται να δώσει το σχέδιο για τη µείωση των κεφαλαιακών
επιπτώσεων που θα έχουν οι τράπεζες όταν πωλούν µη εξυπηρετούµενα δάνεια µε ζηµία. Η πρόταση, που
περιλαµβάνεται σε σχέδιο κανονισµού που θα συζητηθεί από τους Ευρωπαίους υπουργούς Οικονοµικών
στις 4 Δεκεµβρίου, προϋποθέτει η πώληση να υπερβαίνει το 20% του χαρτοφυλακίου των NPEs που έχει
µια τράπεζα στον ισολογισµό της.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ο Επενδυτικό Φόρουµ
Με την παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).

Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
"Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό", είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award".
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.

https://www.sofokleousin.gr/
Publication date: 02/12/2018 14:52
Alexa ranking (Greece): 570
https://www.sofokleousin.gr/sti-n-yorki-o-tsakalotos-gia-to-20o-ependytiko-foroum-...

Στη Ν. Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award".
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος µε κυβερνητικό κλιµάκιο και οικονοµικούς
φορείς
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά – σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award».
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών
Ευκλείδη Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών
τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών
οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα
Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες,
επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία,
το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα
παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς,
µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η
αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα
Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου
Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece,
Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης
της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός
της, Νίκος Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική
χρονική στιγµή για την Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε
ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό
συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η
20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link.
Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της
Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο
βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου
Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award".
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα
τελευταία χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης", µε την ελληνική αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του
Χρηµατιστηρίου.
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Στη Νέα Υόρκη αύριο (3/12) Τσακαλώτος και επικεφαλής των ελληνικών
τραπεζών για το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική
Οικονοµία, το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις
Στη Νέα Υόρκη µεταβαίνουν ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλ. Τσακαλώτος και ανώτατα
στελέχη των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών προκειµένου να µετέχουν στο 20ό
Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum) που πραγµατοποιείται τη Δευτέρα (10/12), σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Έλενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
"Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό", είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Mathew Palmer. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award".
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
www.bankingnews.gr
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ο Επενδυτικό Φόρουµ

Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ο
Επενδυτικό Φόρουµ
Οικονοµία

Με την παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum). Τσακαλώτοςεπενδυτικό φόρουµ
Δείτε περισσότερα: reporter.gr
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Tsakos: Singapore Banning Scrubber Wash Water Discharge Is a Victory
Tsakos believes the hype about the scrubber installation from charterers is winding down.

zoom Image Courtesy: Capital Link
The move of the world’s top bunkering port, the Port of Singapore, to ban the discharge of wash water from
open loop scrubbers in its waters come 2020, is a small victory, according to President and CEO of Tsakos
Energy Navigation (TEN) Nikolas Tsakos.
Tsakos, like Paddy Rodgers, CEO of Euronav, is not a supporter of scrubber technology due to various reasons,
including environmental concerns as the contents of the released water include heavy metals and poly-aromatic
hydrocarbons, potentially posing a risk to marine life.
Rodgers has been a vocal critic of the scrubber systems when considering ways of complying with the impending
sulphur regulations. The key reasons behind his standpoint are concerns related to low returns on upfront capital
investment of USD 5 million per very large crude carrier as well the risk of pollution from scrubbers and weak
regulatory oversight of the technology.
Tsakos, who is also the Chairman of International Association of Independent Tanker Owners (INTERTANKO),
believes the hype about the scrubber installation from charterers is winding down. Speaking during a conference call
last week, Tsakos said that nine months ago almost every charterer wanted a scrubber option for the charter
contracts. Even banks were offering financial backing for the solution.
“If a charterer with a long charter wants to pay for a scrubber, it is something we’ll consider,” he added. “We are clientfriendly. But as a company, we feel very strongly that the issue around 2020 sulphur fuel cap implementation is a
refiner problem, not a shipping problem. They should provide ships with sufficient, safe and environmentallyfriendly fuel.”
However, at the moment only 10 pct of the company’s charterers in a fleet of 66 vessels have shown interest in
scrubbers. As explained, the interest in the technology has been reduced to the criticism from the company’s
shareholders as well as concerns that it might not be as green an approach to becoming compliant with the 2020
sulphur limit as considered initially.
World Maritime News Staff
Original Source

http://bigbusiness.gr/
Publication date: 02/12/2018 12:19
Alexa ranking (Greece): 1089
http://bigbusiness.gr/index.php/ependyseis/invest-in-greece/22351-stin-nea-yorki-ti...

Στην Νέα Υόρκη τη Δευτέρα το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων ευρωπαϊκών, διεθνών και ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη το 20ό επενδυτικό φόρουµ της Capital Link.
Το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, αναµένεται να
παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την
Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην ελληνική οικονοµία, το κυβερνητικό
πρόγραµµα για την οικονοµία και τις επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Έλενα Κουντουρά, ο Γενικός
Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο
γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο
Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης
της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια
οµιλία του Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε
ρυθµό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και
επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό
πληροφόρησης, marketing, και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος
διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η
εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ.
Στον Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί
το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη
διάρκεια επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την
ελληνική αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
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Συνάντηση κορυφής για την ελληνική οικονοµία στη Νέα Υόρκη

«Η Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» στο 20ό Επενδυτικό Φόρουµ
της Capital Link.
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών
τραπεζών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών,
πραγµατοποιείται τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital
Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά – σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου. Η τελετή θα
αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του
εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα
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του Συνεδρίου,
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας,
Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council –
Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
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µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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Το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στη Νέα Υόρκη
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά – σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το «2018 Capital Link Hellenic Leadership Award».
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
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Στις 10 Δεκεµβρίου το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum.

Το συνέδριο, το οποίο πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, αναµένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες,
επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.

Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, το Κυβερνητικό
πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσει κυβερνητικό κλιµάκιο στο οποίο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου - ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα
Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού,
Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας
του Υπουργείο Εξωτερικών & µέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.

To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
Ελλάδα.

«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά - σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.

Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award".

Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, "Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης", µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
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Στη Νέα Υόρκη ο Τσακαλώτος για το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα
Με παρουσία πολυμελούς κυβερνητικού κλιμακίου με επικεφαλής τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και Ελληνικών οργανισμών και σημαντικών διεθνών, πραγματοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και
μεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουμ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν στελέχη εταιρειών, επιχειρηματίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, το Κυβερνητικό
πρόγραμμα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις
στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως, τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα, η
ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός τομέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Στο κυβερνητικό κλιμάκιο συμμετέχουν, ο υπουργός ΟικονομικώνΕυκλείδης Τσακαλώτος - ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου - ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, Γιώργος Τζιάλλας, ο γενικός γραμματέας Διεθνών
Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείο Εξωτερικών & μέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπημένο μήνυμα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link και όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την
Ελλάδα.
"Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναμπαίνει σιγά - σιγά σε ρυθμό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηματικό
προορισμό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης, marketing,
και ευκαιριών δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέμβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και
αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό", είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσημο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος ομιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλμερ. Θα τιμηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεμηθεί
το "2018 Capital Link Hellenic Leadership Award".
Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωμένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση με τίτλο, "Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης", με την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών του Χρηµατιστηρίου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Capital Link
Γιώργος Πιτσιλής
Γιώργος Χουλιαράκης
Έλενα Κουντουρά
Ευκλείδης Τσακαλώτος
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Το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στις 10 Δεκεµβρίου
στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη
Φωτογραφίες: Δηµήτρης Πανάγος
Με παρουσία πολυµελούς κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη
Τσακαλώτο και ανωτάτων στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών,
εκπροσώπων Ευρωπαϊκών, διεθνών και ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται
τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και
µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο
Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum).
Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες, επενδυτές και
τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες
εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά
οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός
τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.

Στο κυβερνητικό κλιµάκιο συµµετέχουν, ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος – ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου – ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος
Χουλιαράκης, η υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Ελενα Κουντουρά, ο Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής
Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισµού, Γιώργος Τζιάλλας, ο Γενικός Γραµµατέας Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του\, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, Γιάννης Μπράχο και ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων, Γιώργος
Πιτσιλής.
Μαγνητοσκοπηµένο µήνυµα θα απευθύνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ενώ ο Πρέσβης της Ελλάδος
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του
Συνεδρίου.
To συνέδριο διοργανώνει για 20 χρόνια η εταιρεία Capital Link κι όπως αναφέρει ο πρόεδρός της, Νίκος
Μπορνόζης, το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την
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Ελλάδα.
«Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά – σιγά σε ρυθµό
ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό
προορισµό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης,
marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου
και αποτελεί ορόσηµο στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε
συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό», είπε ο
κ. Μπορνόζης.
Στο επίσηµο δείπνο του συνεδρίου, το βράδυ της Δευτέρας, κύριος οµιλητής θα είναι ο βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρµόδιος για ευρωασιατικές υποθέσεις, Μάθιου Πάλµερ. Θα τιµηθεί ο
Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλοςτης Mytilineos S.A., στον οποίο θα απονεµηθεί
το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, θα λάβει χώρα στο Χρηµατιστήριο Νέας Υόρκης η καθιερωµένη τα τελευταία
χρόνια ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”, µε την ελληνική
αποστολή να χτυπά το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του
Χρηµατιστηρίου.
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Greek American Costume Designer, Mary Zophres, Honored at Museum of Moving Image
By DODY TSIANTAR
In the second segment of the Coen brothers’s recent film, “The Ballad of Buster Scruggs,” a Western anthology, a
bank teller confronting a bank robber in the middle of a forlorn, barren prairie comes ripping out of the bank covered in
cooking pans from head to toe, a washboard strapped across his chest. The bullets bounce off of his clanging
culinary armor.
The scene is typical Coen brothers—unorthodox, quirky and funny. But their idiosyncratic characters wouldn’t come
to life on the screen if it were not for their long-time collaborator, Oscar-nominated costume designer Mary Zophres.
On Thursday evening, the Museum of the Moving Image in Astoria, Queens, honored Zophres, whose father was born
in Greece, with a special screening of the film and a question and answer session to open a special exhibit, The Coen
Brothers Go West: Costume Design for The Ballad of Buster Scruggs. The exhibit, located on the museum’s second
floor, features 16 of the film’s original costumes plus many of Zophres’ storyboards and sketches.
“As she has done for such Coen brothers films as True Grit and No Country for Old Men, Mary Zophres created
costumes for The Ballad of Buster Scruggs that embody a deep understanding of each character and the history of
the American West,” said Barbara Miller, senior curator of collections and exhibitions at the museum. “We are thrilled
to exhibit these exquisitely detailed, evocative costumes, as well as material that demonstrates the meticulous
research process that informed every design decision.”
During the 20-minute question and answer session after the screening of the movie, Zophres described that process,
saying that she gets inspiration from the Coens’ scripts, but then visualizes the characters herself with drawings and
careful research. This is the 14th film that she’s worked on with the Coen Brothers, films that include “O Brother
Where Art Thou,” “Fargo” and fan favorite, “The Big Lebowski.”
“You can’t find what is written on the page in a costume house,” she told the audience. “You just can’t, so you have to
sketch.” And use a little imagination grounded in historical research.
Take the “pan man,” for example. “I’m sure what you’d think of when you read that in the script is the same thing I
did,” said Zophres. A man covered in frying pans. But before she could simply hang a bunch of pans off of the actor
and call it a day, she had to find out what kind of pans were in use back in the 1870’s. So she went to primary
sources, like letters and diaries from the late 19th century.
The washboard, however, was her own special touch. She wasn’t sure if the Coens would approve. “They liked it,”
she laughed. “But it was still terrifying. How are you going to make sure all the pans stay on?”
They did. The pan man’s costume is one of the 16 on display at the museum.
“Greece: The post MoU’s period” at 20th Annual Capital Link Invest In Greece Forum
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Το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link στις 10 Δεκεµβρίου
στη Νέα Υόρκη
Νέα Υόρκη.- Του Αποστόλη Ζουπανιώτη Φωτογραφίες: Δηµήτρης Πανάγος Με παρουσία πολυµελούς
κυβερνητικού κλιµακίου µε επικεφαλής τον υπουργό Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και ανωτάτων
στελεχών των τεσσάρων ελληνικών συστηµικών τραπεζών, διεθνών τραπεζών, εκπροσώπων Ευρωπαϊκών,
διεθνών και ελληνικών οργανισµών και σηµαντικών διεθνών, πραγµατοποιείται τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου
στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές
τράπεζες, το 20ό Επενδυτικό Φόρουµ για την Ελλάδα της Capital Link (20ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum). Το συνέδριο αναµένεται να παρακολουθήσουν ε στελέχη εταιρειών, επιχειρηµατίες,
επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την
Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις...
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πριν από 2 λεπτά ·

Περιεχόμενα
1. ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
2. ΞΕΠΟΥΠΟΥΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΝΕΑ ΣΕΛΙΔΑ 02/12/2018 σελ.40
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ _ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 02/12/2018 σελ.1,2
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ΤΟ ΧΡΩΜΑ TOY
ΡΑΦΕΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΣ

0 ΑΦΘΟΝΙΟΙ Ο ΘΕΤΤΑΛΟΙ

•

ΤΡΑΠΕΖΕΣ I Μήπως ήρθε η ώρα να θυμηθούμε μερικά

καθοριστικά γεγονότα και στοιχεία για τον κλάδο των
τραπεζών και το πώς έφτασαν στη σημερινή κατάσταση
Εννοώ τις ανακεφαλαιοποιήσεις τα ποσοστά που είχε το
Δημόσιο και απώλεσε καθώς και τα δισ που κατέβαλε ο
φορολογούμενος για τη διάσωσή τους γεγονός που
παραβλέπουν παγερά οι διοικήσεις και τα εντεταλμένα τμήμα
τά τους όταν προτείνουν ρυθμίσεις σε κάθε δανειολήπτη

ΣΤΑ

Ραντεβού
MOODY'S

Ελληνας

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Αύξηση τζίρου στα 2,2 δισ ευρώ
5 δισ ευρώ λειτουργικών κερδών EBITDA στα 400
εκατ ευρώ από 300 εκατ ευρώ και καθαρών κερδών στα
200 εκατ ευρώ δηλαδή 1 5 ευρώ ανά μετοχή προέβλεψε ο
§

από

φορολογούμενο

•

φ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ II Το κόστος αναδιάταξης τους την
2012-2014 ανήλθε σε 50 δια ευρώ Στην πρώτη
ανακεφαλαιοποίηση το ΤΧΣ κατέβαλε 25 δισ και οι
παλιοί μέτοχοι 3,5 δια με την πρόβλεψη να έχουν τη
διοίκηση καλύπτοντας το 10 καθώς και το δικαίωμα
εξαγοράς των μετοχών του ΤΧΣ μέσω των Warrants Στη
δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες άντλησαν από ιδιωτικά
κεφάλαια 8,3 δισ ευρώ Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση εξαφάνισε
τους παλιούς μετόχους όπως και το ΤΧΣ που κατείχε
τα μεγάλα ποσοστά των τραπεζών
περίοδο

επικεφαλής του ομώνυμου ομίλου Ευάγγελος Μυτιληναίος
για το 2019 κατά την παρουσίαση της εισηγμένης στους
θεσμικούς επενδυτές Για το 201 8 ανέφερε ότι τα οικονομικά
αποτελέσματα του ομίλου θα κλείσουν στα περσινά επίπεδα
και λίγο καλύτερα Για το 2021 εκτίμησε ότι ο τζίρος θα
διπλασιαστεί στα 3 δισ ευρώ σε σχέση με το 201 8 Για τον
δανεισμό είπε ότι φέτος θα μειωθεί σε 444 εκατ ευρώ από
568 εκατ πέρσι ενώ για το 2019 αναμένεται να υποχωρήσει
ακόμη και κάτω από τα 300 εκατ ευρώ φτάνοντας σε 0,7
0,8 φορές τα EBITDA και θα είναι ο χαμηλότερος δανεισμός
στην ιστορία του ομίλου Το 2019 σε συνδυασμό με τις
επενδύσεις θα μειωθεί ο δανεισμός κάτω από τα 300 εκατ
ευρώ που θα είναι στα 0,7-0,8 φορές τα EBITDA

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

•

ΤΡΑΠΕΖΕΣ III Δείτε πώς η πλειοψηφία των μετοχών των
τεσσάρων συστημικών τραπεζών πέρασε σε ιδιωτικά χέρια
από τη μη συμμετοχή του ΤΧΣ το Δημόσιο μένει με 2,7
στη Eurobank από 35 πριν από την αύξηση με 11
στην Alpha Bank από 66
με 26 στην Τράπεζα Πειραιώς
και με 40 στην Εθνική Τράπεζα από 57,2
από 66,9

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ Η πρόταση της Τράπεζας
που συζητήθηκε προ ημερών και στη Φρανκφούρτη
αντιμετωπίζεται θετικά αλλά οι τράπεζες δεν φαίνεται
να ενθουσιάστηκαν τουλάχιστον όχι όλες Αν δεν υπάρξει
μια τελική λύση όποια επιλεγεί ως η ρεαλιστικότερη προσφορότερη
και άμεσα εκτελεστή για τράπεζες και δανειολήπτες
τότε αυτό το μεγάλο αγκάθι θα οδηγήσει σε άλλες αποφάσεις
που δεν θα είναι οι καλύτερες για κανέναν οικονομία πιστωτικά
ιδρύματα επιχειρήσεις και ιδιώτες οφειλέτες

•ΤΡΑΠΕΖΕΣ
της Ελλάδος

•

EUROBANK Η κίνηση της τράπεζας να συγχωνευτεί με
την Grivalia αιφνιδίασε ευχάριστα την αγορά και κατέδειξε
ότι υπάρχουν λύσεις για τη βελτίωση του ισολογισμού
των τραπεζών και τη μείωση των κινδύνων από τα κόκκινα
δάνεια Αρκεί να τολμήσουν οι διοικήσεις τους Στην προκειμένη
περίπτωση βέβαια υπάρχει ιδιωτικό μάνατζμεντ και οι
αποφάσεις είναι ευκολότερες πολύ περισσότερο που έτσι
και το ποσοστό του Πρεμ Γουάτσα στην τράπεζα αλλά
παραμένει ως απόφαση-παράδειγμα κίνησης που εμπεριέχει
σειρά μεγάλων και αναγκαίων πλεονεκτημάτων
αυξήθηκε

•

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΦΗΜΕΣ Το ότι πιέζουν κάποιοι ιδιώτες μέτοχοι
π.χ ο Τζον Πόλσον για συγχώνευση τραπεζών
στις οποίες έχουν ποσοστά Πειραιώς Alpha Bank δεν αποτελεί
ούτε είδηση ούτε αναγκαστική επιλογή Η

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΗΜΕΡΑ αναγνωρίζουν ως
στοιχείο του ενεργητικού τους ένα πολύ μεγάλο
ποσό ως αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση
Ειδικά το μέρος που καλύπτεται με την
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου DTC τους
τη
δυνατότητα να εμφανίζονται ανακε
δίνει
φαλαιοποιημένες όμως δεν μπορεί να
ως μέσο μόχλευσης πρόσθετων
κεφαλαίων Από τα 27 δισ κεφάλαια περίπου
τα 21 δια είναι αναβαλλόμενος φόρος Ο
αναβαλλόμενος φόρος αντιστοιχεί σε σωρευμένες
ζημίες που έγραψαν οι τράπεζες κατά
τη διάρκεια της κρίσης που ανήλθαν σε 72,4
δισ ευρώ Ως εκ τούτου τα υπολειπόμενα
είναι της τάξης των 6 δισ και σε ένα
ενεργητικό των τραπεζών της τάξης των 200
δισ αντιπροσωπεύουν περίπου το 3 Το πρόβλημα
είναι γνωστό σε όλη την επενδυτική
κοινότητα μέσω των οικονομικών καταστάσεων
των τραπεζών αλλά και από δημοσιεύματα
διεθνών επενδυτικών οίκων Απόσπασμα
από την ομιλία του προέδρου της Attica Bank
στο NPL SUMMIT 2018 με θέμα Κόκκινα
δάνεια Ανοίγματα και κοινωνία Συνεπώς
αυτό το ποσό απομένει ως δυνατότητα χρήσης
ως κάλυψη αυτών των κεφαλαίων
χρησιμοποιηθεί

κεφάλαια

επάνοδος αυτών των διαθέσεων μέσω φημών και
δημοσιευμάτων πριν από αρκετό χρονικό διάστημα
τις είχα αποκαλύψει ειδικά τη συγκεκριμένη
καταδεικνύει την επιλογή τους να μην καταβάλουν
πλέον ούτε ευρώ αν συνεχιστεί η αυτόνομη
των τραπεζών στις οποίες μετέχουν
Θυμηθείτε ότι ο Πόλσον έβαλε συνολικά και στις
δύο τράπεζες περί τα 800 εκατ ευρώ τα οποία
τώρα έχουν γίνει κάτι λιγότερο από 170 εκατ
δραστηριότητα

•

1

ευρώ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Οπως με πληροφορούν
ο σχεδιασμός από πλευράς Ομίλου
φτάνει πολύ μακριά αλλά μην περιμένετε
άμεσες ενέργειες Αλλωστε η μεθοδικότητα
αποτελεί πάγιο στοιχείο της λειτουργίας του σε
όλα τα επίπεδα Τα πρώτα δείγματα γραφής θα
υπάρξουν βέβαια αλλά η ανάδειξη του οχήματος
σε ολοκληρωμένη τράπεζα χρηματοδοτήσεων
νέων επενδύσεων θα διαφανεί από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο και μετά Και σε αυτό τον σχεδιασμό
Βαρδινογιάννη

μην εκπλαγείτε αν περιλαμβάνονται και ηχηρές
συνεργασίες εξαγορές κ.λπ Περισσότερα εν ευθέ
τω χρόνω

•Suffît
Επιχειρηματίες υπεράνω πάσης υποψίας έμαθα δανείζονταν από το κύκλωμα των
ενεχυροδανειστών Ακουσα μάλιστα ότι εμπλέκονται χρεοκοπήσαντες εισηγμένοι
αλλά και ορισμένοι που βρίσκονται στον αφρό Δεν υιοθετώ αλλά και δεν αποκλείω
τίποτα γιατί πολύ εύκολα το προϊόν της πώλησης των πλακών χρυσού στην Τουρκία
μπορούσε να εισαχθεί μέσω άλλων χωρών για την αγορά π.χ μετοχών ιδίων ή άλλων
εταιρειών Λέτε Είναι θέμα της Δικαιοσύνης πλέον τώρα που το σπυρί έσπασε

§><5><s ΤΟ ΚΛΟΥ όμως στις ανακοινώσεις του
Μυτιληναίου που έγιναν σε συνάντησή του με
θεσμικούς επενδυτές και αναλυτές ήταν η επικείμενη
στροφή του ομίλου στην αγορά των ΑΠΕ Η εισηγμένη
απορροφά την κατά 50 θυγατρική της ΜΕΤΚΑ EGN η
οποία δραστηριοποιείται παγκοσμίως στην ανάπτυξη και
κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων και υβριδικών έργων
Οπως σημείωσε ο ίδιος οι ΑΠΕ σε όλες τις μορφές
τους είναι η ενέργεια του μέλλοντος Και εξήγησε
Πιστεύουμε ότι το κύμα της κοινής γνώμης εναντίον
της κλιματικής αλλαγής και υπέρ της απανθρακοποίησης

παγκοσμίως θα εξελιχθεί σε ένα σαρωτικό κύμα που θα
αναγκάσει τους πολιτικούς σε δραστικές αποφάσεις Και
στο πλαίσιο αυτό έδωσε υπόσχεση για αλματώδη άνοδο
της δραστηριότητας από τον όμιλο
ALPHA BANK ΝΕΟΣ CEO Η ανάδειξη του Βασίλη
£
Ψάλτη στη θέση του νέου διευθύνοντος συμβούλου οδηγεί
την Alpha Bank σε νέα εποχή Οι σχέσεις του κ Ψάλτη με
την οικογένεια Κωστόηουλου είναι ιδιαίτερα στενές οπότε
το ιδρυτικό καθεστώς συνεχίζει με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο να ελέγχει τα πράγματα Βέβαια οι άσπονδοι φίλοι
της κυβέρνησης με αφορμή τη μη ανάδειξη στη θέση του κ
Αρώνη σχολίαζαν πικρόχολα ότι κάπως έτσι τελείωσε και
η προσπάθεια του κυβερνώντος κόμματος να έχει φιλικά
προσκείμενα πρόσωπα σας διοικήσεις των τραπεζών
προσθέτοντας και προηγηθέντα επεισόδια στην Εθνική
στην Πειραιώς κ.λπ Είναι όμως έτσι
§>€><§ ΕΛΛΑΔΑ ΡΩΣΙΑ Το ταξίδι του
πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στη
Ρωσία και οι συναντήσεις του με τον
Βλαδίμηρο Πούτιν και τη λοιπή ηγεσία
της βόρειας μεγάλης δύναμης μπορεί
να αποτελέσουν την απαρχή νέων
συμφωνιών οικονομικών και κυρίως
εμπορικών μεταξύ των δύο χωρών αλλά
και να ξεπαγώσουν συζητήσεις για
συνεργασίες σε πολλά επίπεδα οι οποίες
έμειναν στα συρτάρια μετά τις απελάσεις
Κοτζιά

ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΑ Ετην άλλη
§
πλευρά του Ατλαντικού πολύ μεγάλο
είναι όπως μαθαίνω το ενδιαφέρον για
συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου
της Capital Link στη Νέα Υόρκη από
τις 1 0 έως τις 1 2 Δεκεμβρίου Η έξοδος
από τα μνημόνια τα σαφή στοιχεία
βελτίωσης όλων των δεικτών αλλά και
η επικείμενη έξοδος στις αγορές για
δανεισμό ελκύουν μεγάλα funds
s
ΕΝΝΕΑΜΗΝΑ Κέρδη 48 εκατ ευρώ κατέγραψε
η Εθνική στο εννεάμηνο έναντι ζημιών 103 εκατ
αντίστοιχη περσινή περίοδο Τα εγχώρια
την
ευρώ
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs έχουν μειωθεί
κατά 2,4 δια ευρώ τους τελευταίους 12 μήνες Οι
καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται Κέρδη 53,4 εκατ
ευρώ κατέγραψε και η Alpha Bank που μείωσε τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα κατά 4,4 δισ ευρώ ενώ
αύξησε τις καταθέσεις και μείωσε την εξάρτησή της από
το ευρωσύστημα Στο 18,3 ο δείκτης κεφαλαίων CETI
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ρευστότηταβ
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Ξεπουπουλιάζουν το
μα&λάρι ρευστότητα
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ να Ιοδεψει 7-77,7 δισ ευρώ
του ταμειακού αποθεματικού το 201
Αγωνία για την έίοδο cms αγορές
Ο σχεδιασμός του ΟΔΔΗΧ για τη νέα χρονιά

Σχεδόν το 1/3 απότο μα&λάρι ρευστότητας των
26,6 δισ ευρώ προβλέπεται να ροκανίσει η
το 2019 καθώε όλα δείχνουν ότι το
KÔOTOS δανεισμού Tns xibpas από Tis ayopés θα
παραμείνει σε υψηλά επίπεδα εμποδίζοντα
νέε μεγάλε εκδόσεκ ομολόγων
κυβέρνηση

31

υπολείμματα από το μα&λάρι ρευοτσππχκ Τόσο οι
οίκοι α&ολόγησηβ όσο και η Κομισιόν έχουν επισημάνει
όπ το γρήγορο άδειασμα του μα&λαριού ρευοπότητχκ
θα θορυβήσει tous επενδυπ και θα δυσχεράνει τον
δανεισμό απόπ5 αγορές ΓΓ αυτό ο Opvaviopos Διαχείριση
Δημοσίου Xpéous ΟΔΔΗΧ προετοιμάζει με μεγάλη
προσοχή τον σχεδιασμό του για το 2019 και θα τον
παρουσιάσει orous επενδπιά ενπ του τρέχοντος

μήνα Μάλιστα ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτ-os ο αναπληρωτή υπου pyös Γιώργοβ Χου

Του ΜΑΡΙΟΥ ΡΟΖΑΚΟΥ
vahoo.com

αυδάνονται ο ßa9pös δυσκολία5που θα

αντιμετωπίσει η επόμενη κυβέρνηση για την
κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών Tns
χώρας καθα και ο kïvôuvos να Ξαναβρεί η
Ελλάδα σύντομα μπροστά Tns το πρόβλημα xns ε&πτη

Ετσι

pémonsTOU xpéousTns
Οι συνολικέ5 δανειακέ5 υποχρεώσει την προσεχή
χρονιά φτάνουν τα ΐΐ,74 δισ ευρώ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

εκπμά όπ XGûpis οδο ons œ/opès θα Ξοδευτούν
éoosîi,i δισ ευρώ απότο μα&λάρι διαθεσίμων το οποίο
θα περιοριστεί στα 15,5

λιαράκης και ο επικεφαλή5 του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη
Τσάκωνας θα προσπαθήσουν να πείαουντου5 επενδυ
Tis να εμπιστευτούν την ελληνική οικονομία μιλώντας
oris 10 Δεκεμβρίου στο 20ό Ετήσιο Φόρουμ του Capital
Link στη Νέα Υόρκη Στο συνέδριο θα απευθύνει μήνυμα
μέσω τηλεδιάσκεψη και ο πρωθυπουργ05 AAé&is

Totnpas
Ο σχεδιασμ05του ΟΔΔΗΧ για τη νέα χρονιά θα κινείται

σε δύο ßaoiKOÜs öEöves
Στην όσο το δυνατόνταχυτερη επισι ροφή ons ayopés
Σύμφωνα με πληροφορίες του business stories ο

1

ΟΔΔΗΧ έχει δεχτεί εισηγήσεκ από £évous oîkous για
συντηρηπκέ5 κινήσειβ με δύο εκδόσεβ ομολόγων πι
Θανώ5 rroûs και 5ετού

ôiàpKEias συνολικού
ύψουε 4-5 δισ ευρώ Η
πρώτη προτείνεται να

δισ ευρώ στοτέλθ5του
2019

Το ποσόπου θα

χρησιμοποιηθεί

από το

πραγματοποιηθεί μέσα

μα&λάρι θα μπορούσε
να περιοριστεί περίπου

στο α τρίμηνο-τετράμηνο
του érous και η δεύτερη
μετά τη διε&αγωγή των

στα 7 δισ ευρώ εάν το
Δημόσιο καταφέρει να
αντλήσει 4 δισ ευρώ
από νέε ομολογία
εκδόσεκ Ωστόσο εάν

εθνικών εκλογών Ο ακρι
ßns χρόνος θα επιλεγεί σε
συνάρτηση μετηνπορεία
των αποδόσεωντων ομολόγων
Η Ελλάδα δεν θα

προχωρήσει η πρόταση

του Ταμείου Χρηματο

βγει arts ayopés με οποιοδήποτε
Kûoios γιατί άλλωστε

πιστωπκήε Σταθερότη
Tas ΤΧΣ για

εταιρεία
ειδικού σκοπού στην
οποία θα μεταφερθεί
μέρο5 των κόκκινων
δανείωντωντραπεζών

πιθανώβ να επιστρατευτούν

5-6 δισ ευρώ από
το μα&λάρι για os εγγυ
ήσεκπ5 οποίες θα χρειαστεί
να δώσει το Δημόσιο

unoupyôs Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος ο αναπληρωτής υπουργός
Γιώργος Χουλιαράκης και ο επικεφαλής του
ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας θα
προσπαθήσουν να πείσουν τους επενδυτές va
εμπιστευτούν την ελληνική οικονομία
μιλώντας στις 10 Δεκεμβρίου στο 20ό Ετήσιο
Φόρουμ του Capital Link στη Νέα Υόρκη
Ο

Πολύτιμη πρόσθετη ανάσα ùipous 2,3 δισ ευρώ
ετησία θα πρόσφεραν οι επιστροφέ5 κερδών από τα
ελληνικά ομόλογα και η ακύρωση Tns επποκιαισβ αύ
rons σε μέρο5 του δανείου του 2ου Μνημονίου
Εντούτοΰ για να πάρει τα χρήματα αυτά η Ελλάδα θα
πρέπει να είναι συνεπή5 στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων
Οι καθυστερήσει που ήδη παρατηρούνται και
οι επικείμενα εκλογικές αναμετρήσει δεν αφήνουν
πολλά περιθώρια aioioooSas

Ακόμα όμ&κ και με το ευνοϊκότερο σενάριο τα
δύσκολα έπονται οι ανάγκε5 ε&πτηρέτηση5του xpéous
φτάνουν το 2020 τα 5,04 δισ ευρώ και το 2021 τα 5,09
δισ ευρώ ενώ το 2022 σχεδόν διπλασιάζονται ανεβαί
vovras στα 9-85 δισ ευρώ και απομυζώνταε πιθανά

δεν χρειάζεται άμεσα χρήματα
Ωστόσο εάν επικρατήσει
ένα διεθνέ τοπίο υψηλών

επιτοκίων είναι επόμενο

ότι κάποια στιγμή θα
πρέπει να γίνει έκδοση
ανέφεραν στο D.s έμπειροι
αναλυτές
2 Στην ε νταπκοποίηση Tns
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«H Ελλάδα μετά τα Μνημόνια»: Συνάντηση Κορυφής στη Ν. Υόρκη για την Ελληνική
Οικονομία
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsroom
, CNN Greece
Το “20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη
Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, 2018. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες διεθνείς
επενδυτικές τράπεζες.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχημένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει
περισσότερα από 1,000 κορυφαία στελέχη - συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επιχειρηματίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την
Ελλάδα. Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονομικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά
σε ρυθμό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και
επιχειρηματικό προορισμό. Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν μοναδικό
συνδυασμό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέμβρη είναι η
20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Capital Link.
Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της
Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηματικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία, και το Κυβερνητικό πρόγραμμα για
την Οικονομία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην
κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριμένους τομείς, με θέματα όπως, τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα,
η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδομών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισμός, ο τραπεζικός
τομέας, η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία.
Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονομικών,
ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο
Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό
Τουρισμού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
Υπουργείο Τουρισμού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Mytilineos S.A., θα
απονεμηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του
Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10
Δεκεμβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos &
Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy
Assistant Secretary - European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση με τίτλο, “Ημέρα Ελλάδος
στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα
χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεμβρίου, 2018, του
Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που είναι
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο
Συνέδριο. Η τελετή θα αναμεταδοθεί ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
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Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα
σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιμήσουν με την παρουσία τους:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (μέσω τηλεοπτικού μηνύματος)
Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός
Ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου,
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισμού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Ομιλήτρια στο
πάνελ “Tourism & Hospitality”
Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισμού
O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες
Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury
Management
Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing
Loans Wholesale Banking
Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank
Association
Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the
Scientific Council - Hellenic Bank Association
Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate
& Investment Banking
National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς
Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and
Development
Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment
Committee
BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
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EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισμών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital
Partners • ElvalHalcor S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties
• Hellenic Bank Association • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lamda Development •
Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. • Machas & Partners • Marriott
International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP • Mirum
Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York
Stock Exchange • OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power
Corporation SA • Reed Smith • Shaner Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley &
Williams
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές μια
εκτεταμένη δυνατότητα επαφών μέσω one-to-one συναντήσεων με εισηγμένες και μη εταιρείες,
καθώς επίσης και με τα μέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ
Παγκόσμιοι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για δέκατη συνεχή χρονιά είναι η Citi και
η Tsakos Energy Navigation.
Πλατινένιοι Χορηγοί: National Bank of Greece • Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura International
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Milbank,
Tweed, Hadley & McCloy LLP • Reed Smith • Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank • Andromeda Group • AXIA Ventures Group Ltd • Calamos Investments •
Credit Suisse • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor S.A. • Enterprise Greece • Eurobank
Ergasias SA • First Athens Corporate Finance • Greek National Tourism Organization • Grivalia
Properties • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios Law Firm • Lamda Development •
McKinsey & Company • Mirum Hellas • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • OPAP •
OTE Group of Companies • Potamitis Vekris • Public Power Corporation SA - Hellas • Shaner
Hotel Group • TITAN
Υποστηρικτές Χορηγοί: Atlantic Bank • Flott & Co. PC • Rodoula S.A.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μενέλαος Κανάκης www.kanakismenelaos.com
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: AHEPA-DELPHI Chapter # 25 • American Hellenic Institute (AHI) •
Consulate General of Greece in NY - Trade Office • Cyprus - US Chamber of Commerce •
European American Chamber of Commerce, New York • European Financial Management
Association (EFM) • East Mediterranean Business Cultural Alliance (EMBCA, Inc) • Greek
American Chamber of Commerce NJ/PA • Greek Energy Forum • Hellenic American Bankers
Association • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Leadership
Council (HALC) • Hellenic American Women's Council (HAWK) • The Hellenic Initiative •
Hellenic Lawyers Association • International Finance Corporation (IFC) • Leadership 100 • The
Rotary Club of New York • WISTA Cyprus • WISTA International • WISTA Hellas • WISTA USA
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: AllAboutShipping.co.UK • Antenna • Banking News • Cnn Greece •
Cosmos FM 91.5 NY • European Business Review • Greek Reporter • Hellas Journal By
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Mignatiou.Com • Kathimerini • Hellenic News of America • NGTV • The National Herald • The
New York Times International Edition – Kathimerini English Edition • World Energy News
2018 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
Το "2018 Hellenic Capital Link Leadership Award" θα απονεμηθεί φέτος
στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο, MYTILINEOS, για την
εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια επίσημου δείπνου
στο New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10, Δεκεμβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos &
Company.
Κύριος ομιλητής του δείπνου θα είναι ο κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Χορηγός του δείπνου είναι η EY.
“Ημέρα της Ελλάδος Στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “20ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηματιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την Capital Link θα διοργανώσουν ειδική εκδήλωση με
τίτλο, “Ημέρα Ελλάδος στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης”, την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου, 2018
Συγκεκριμένα η Ελληνική Κυβερνητική αποστολή, θα χτυπήσει το καμπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεμβρίου, 2018, του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία
των εταιρειών Ελληνικών συμφερόντων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης και των εταιρειών που συμμετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναμεταδοθεί ζωντανά
από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών και του εξωτερικού και
αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη ακροαματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ // κα Όλγα Μπορνόζη & κα Ελένη Μπέη & κα Anny Zhu
Τηλ: +1 212 661 75 66 - Email
: obornozi@capitallink.com ; ebej@capitallink.com ; azhu@capitallink.com
Ή επισκεφθείτε:
http://forums.capitallink.com/greece/2018/
www.capitallink.com
www.capitallinkforum.com
Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ CAPITAL LINK
Με έδρα τη Νέα Υόρκη και παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο, η Capital Link
δραστηριοποιείται από το 1995 στον τομέα των Επενδυτικών Σχέσεων και Επικοινωνίας. Η
Capital Link εξειδικεύεται στο χώρο της Ναυτιλίας, των εμπορευμάτων, της ενέργειας, των
MLP, των κλειστών κεφαλαίων, και των ETF. Είναι μέλος του χρηματιστηρίου ναύλων
Λονδίνου και συνεργάζεται με το χρηματιστήριο με της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου, το
NASDAQ και άλλες διεθνείς οργανώσεις και βιομηχανικές ενώσεις στους τομείς ενδιαφέροντος
της εταιρείας.
Η προορατική μας προσέγγιση, η οποία περιλαμβάνει σχέσεις με επενδυτές, χρήση
τεχνολογίας των πληροφοριών και μέσων ενημέρωσης, ενισχύει τη θέση των πελατών μας
μέσω εξατομικευμένων προγραμμάτων με στόχο αναλυτές, θεσμικούς και ατομικούς
επενδυτές, σε συνδυασμό με ισχυρές πλατφόρμες marketing. Η Capital Link προσφέρει ευρεία
γκάμα υπηρεσιών, όπως στρατηγική και εταιρική διαβούλευση, διαχείριση σχέσεων με τους
επενδυτές και τον τύπο, δημόσιες και βιομηχανικές σχέσεις, καθώς και οργάνωση
εκδηλώσεων.
Παράλληλα διοργανώνει ετησίως μία σειρά δώδεκα έως δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα
Υόρκη, στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Λεμεσό, στη Σαγκάη, στη Σιγκαπούρη, και από φέτος
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στο Τόκυο, που αφορούν τους κύριους τομείς δραστηριότητάς της. Επτά από τα Συνέδρια αυτά
επικεντρώνονται στον ναυτιλιακό τομέα. Τα συνέδρια της Capital Link προσελκύουν την ελίτ
των οικονομικών, επενδυτικών και ναυτιλιακών κοινοτήτων και παρέχουν ένα μοναδικό
συνδυασμό πληροφοριακού περιεχομένου, ευκαιριών μάρκετινγκ και δικτύωσης. Επίσης,
διοργανώνονται webinars με έμφαση στην επενδυτική στρατηγική, σε σημαντικά θέματα και
τομείς ενδιαφέροντος για τις επενδύσεις και σε παρουσιάσεις εταιρειών. Η παγκόσμια
πλατφόρμα μάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την εμβέλεια αυτών των
Συνεδρίων κατά τη διάρκεια του έτους σε παγκόσμια κλίμακα, με διάρκεια πέραν από την
ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται κάθε εκδήλωση, καθιστώντας τα ένα συνεχές
σημείο αναφοράς για τους συμμετέχοντες στην αγορά.
Οι προσπάθειες και η συμβολή της Capital Link έχουν αναγνωριστεί το 2011 από τα Ελληνικά
Ναυτιλιακά Βραβεία Lloyds's List, το 2012, το 2013 από το περιοδικό InterContinental Finance,
το 2016 από το περιοδικό Wealth & Finance. Επίσης, το 2016, από το Propeller Club και
Ελληνο-Αμερικανικό Ινστιτούτο AHI στην Washington
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το 20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 Πρόκειται
για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και μεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες
Με προϊστορία 20 ετών επιτυχημένης διοργάνωσης το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα από 1 000
κορυφαία στελέχη
συμμετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι επιχειρηματίες επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα την Ευρώπη και την Αμερική

•

Το Συνέδριο φέτος πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονική στιγμή για την Ελλάδα Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονομικής
δυσπραγίας η χώρα ξαναμπαίνει σιγά σιγά σε ρυθμό ανάπτυξης και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και
επιχειρηματικό προορισμό Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν μοναδικό συνδυασμό πληροφόρησης marketing και ευκαιρίες

δικτύωσης Αυτόν τον Δεκέμβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσημο στην πορεία της Capital
Link Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηματική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηματικό κοινό Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις μεταρρυθμίσεις στην Ελληνική Οικονομία και το Κυβερνητικό
πρόγραμμα για την Οικονομία και τις Επενδύσεις Επιπλέον θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε
συγκεκριμένους τομείς με θέματα όπως τα κρατικά και εταιρικά ομόλογα η ενέργεια η ανάπτυξη των υποδομών η αγορά των ακινήτων ο
τουρισμός ο τραπεζικός τομέας η διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η παγκόσμια ναυτιλία
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ Αλέξης Τσίπρας μέσω τηλεοπτικής παρέμβασης θα απευθύνει το μήνυμα της
Κυβέρνησης προς

τους διεθνείς επενδυτές

Έξι Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
Ο κ Ευκλείδης Τσακαλώτος Υπουργός Οικονομικών ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Ομιλητής στο γεύμα του Συνεδρίου Η κα Έλενα
Κουντουρά Υπουργός Τουρισμού η οποία θα είναι και η Κεντρική Ομιλήτρια στο πάνελ Tourism Hospitality Ο κ Γιώργος Χουλιαράκης
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Ο κ Γιώργος Τζιάλλας Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Υπουργείο
Ο κ Γιάννης Μπράχος Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Υπουργείο
Τουρισμού
Εξωτερικών Μέλος του ΔΣ του Enterprise Greece Ο κ Γεώργιος Πιτσιλής Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas Citi Credit Suisse Goldman Sachs

Nomura International

Τέσσερις Ελληνικές Συστημικές Τράπεζες

Alpha Bank Mr Artemis C Theodoridis Deputy CEO Non-Performing Loans and Treasury Management Alpha Bank Mr Theodoras
Athanassopoulos Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking Eurobank Ergasias SA Mr Nikolaos Kara
mouzis Chairman
Chairman Hellenic Bank Association Eurobank Ergasias SA Dr Tasos Anastasatos Group Chief Economist and
Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association Eurobank Ergasias SA Mr Konstantinos Vassiliou Deputy CEO Head of
Group Corporate Investment Banking National Bank of Greece Mr Paul Mylonas CEO National Bank of Greece Mr Vasilios Kotsiras
Head of Funding Solution Structure Finance Piraeus Bank S.A Mr Christos Megalou CEO Piraeus Bank S.A Mr George Georgako
poulos Executive General Manager Legacy Unit
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισμούς
Ms Sabina Dziurman Director Greece Cyprus European Bank for Reconstruction and Development Mr Francesco Drudi Principal Adviser
European Central Bank Mr Declan Costello Principal Adviser Mission Chief for Greece European Commission Dr Martin Czurda
CEO Hellenic Financial Stability Fund Mr Spyros Pantelias Director Financial Stability Bank of Greece Mr Dimitrios Tsakonas Chief
Executive Public Debt Management Agency

Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
Amerra Capital Mr Thor Talseth Managing Director Atlas Merchant Capital Mr David Schamis Founding Partner Chairman of
Investment Committee BC Partners Mr Nikos Stathopoulos Managing Partner EOS Capital Partners Mr Apostolos Tamvakakis
Managing Partner Oaktree Mr Spyros Spyropoulos Senior Advisor
Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισμών

Allen Overy LLP A.S Papadimitriou Partners Law Firm Dimand S.A Elikonos Capital Partners ElvalHalcor S.A Energean Oil
Gas Enterprise Greece EY Grivalia Properties Hellenic Bank Association Hellenic Petroleum SA Intralot Lamda Development
Lambadarios Law Firm LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A
Machas
Partners Marriott International Inc
McKinsey
Company
Milbank Tweed Hadley McCloy LLP Mirum Hellas Moody's Investor Service Mytilineos Holdings NBG Pangaea REIC New York
Stock Exchange OPAP Potamitis Vekris Public Debt Management Agency Public Power Corporation SA Reed Smith Shaner Hotel
Group Tellurian Inc TITAN Watson Farley Williams

Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες
Danaos Corporation

Eurodry

Euroseas

Tsakos Energy Navigation

2018 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
To 2018 Hellenic Capital Link Leadership Award θα απονεμηθεί φέτος στον κ Ευάγγελο Μυτιληναίο
Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Mytilineos S.A για την εξαιρετική συμβολή του στην οικονομία της Ελλάδας στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου κατά
τη διάρκεια επίσημου δείπνου στο The New York Yacht Club τη Δευτέρα 1 0 Δεκεμβρίου 201 8
Τον κ Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ C Dean Metropoulos Chairman CEO Metropoulos Company
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ TOY ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ Matthew Palmer Deputy Assistant Secretary European and Eurasian
Affairs U.S Department of State

KATHIMERINI
εγγραφή και παρακολούθηση είναι κατόπιν πρόσκλησης
Πα περισσότερες λεπτομέρειες και για την εγγραφή σας μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοοεΑΙδα http://fof.jms capitailink.com/greece/2018
ι περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Όλγα
Μπορνόζη Managing Director στο email obornozi@capitaliink.com ή στο τηλ 1(212)661*7566
Η
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20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum Presents, Greece: The post MoU's period
- [Hellenicnews.com]
An International Summit in New York about the Greek Economy & Investments Featuring top US Investors, Business
Leaders, Global Investment Banks, European Institutions & the Greek Government MONDAY DECEMBER 10, 2018 METROPOLITAN CLUB, NEW YORK CITY November 28, 2018 The "20th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum" will take place in New York City on Monday, December 10, 2018 . This is an International Summit about
Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock Exchange and major global investment banks.
With a 20-year track record of success, the Forum traditionally attracts well over 1,000 senior executives government and business leaders from Greece, Europe and the United States, and top executives from the
investment, financial and business communities. The timing for this Forum is optimal. After years of recession,
Greece is returning to a period of economic growth and aims to position itself as an...
Hellenicnews.com ·

πριν από 27 λεπτά ·

An International Summit in New York about the Greek Economy & Investments Featuring top US Investors, Business
Leaders, Global Investment Banks, European Institutions & the Greek Government MONDAY DECEMBER 10, 2018 METROPOLITAN CLUB, NEW YORK CITY November 28, 2018 The "20th Annual Capital Link Invest in Greece
Forum" will take place in New York City on Monday, December 10, 2018 . This is an International Summit about
Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock Exchange and major global investment banks.
With a 20-year track record of success, the Forum traditionally attracts well over 1,000 senior executives government and business leaders from Greece, Europe and the United States, and top executives from the
investment, financial and business communities. The timing for this Forum is optimal. After years of recession,
Greece is returning to a period of economic growth and aims to position itself as an...

http://ioannina24.gr/
Publication date: 29/11/2018 15:10
Alexa ranking (Greece): 19549
http://ioannina24.gr/%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CF%83%CE%B5%CE%B9%...

Επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, στη Νέα Υόρκη και βράβευση
Μυτιληναίου

Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης και το οποίο
παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει µήνυµα, ενώ από πλευράς κυβέρνησης θα συµµετάσχουν ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του
Συνεδρίου, η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, η οποία θα είναι και η κεντρική οµιλήτρια στο πάνελ
«Tourism & Hospitality», ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο γενικός
γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος Τζιάλλας, ο
γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου
Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece κ. Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018. Τον κ. Μυτιληναίο θα
προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State. Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική
εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η
ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018,
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Θα συµµετάσχουν επίσης πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs ,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών και οργανισµών:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams.
Επίσης οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες: Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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“20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” H Ελλάδα µετά τα µνηµόνια
Το “20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, 10
Δεκεµβρίου, 2018. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το
Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο
στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια
προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την
Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά
και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη
των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
• Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
• Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
• Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
➢ Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
➢ Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
➢ Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
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➢ Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
• Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
• Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
• National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
• National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
• Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
➢ Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
• Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
• Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
• Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
• Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
• Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
➢ Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
• Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
• Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
• BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
• EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
• Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
➢ Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
➢ Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
A
Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2018
Πέµπτη, 29 Νοεµβρίου 2018
Δευτέρα, 26 Νοεµβρίου 2018
Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την µεγάλη και παγκόσµια Ναυτιλιακή Βιοµηχανία
Εισάγετε το email σας.
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Επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα, στη Νέα Υόρκη και βράβευση
Μυτιληναίου
Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης και το οποίο
παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει µήνυµα, ενώ από πλευράς κυβέρνησης θα συµµετάσχουν ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του
Συνεδρίου, η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, η οποία θα είναι και η κεντρική οµιλήτρια στο πάνελ
«Tourism & Hospitality», ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο γενικός
γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος Τζιάλλας, ο
γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου
Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece κ. Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018. Τον κ. Μυτιληναίο θα
προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State. Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική
εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η
ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018,
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Θα συµµετάσχουν επίσης πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs ,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών και οργανισµών:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams.
Επίσης οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες: Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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20ο Ετήσιο Capital Link Invest In Greece Forum: «H Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια»
Το “20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, 10
Δεκεµβρίου, 2018.
Πρόκειται για ένα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1.000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά
από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το
Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο
στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια
προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την
Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά
και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η
ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η
διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος
θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό
Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό
Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος
του Δ.Σ. του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος οµιλητής του δείπνου θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary - European
and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος).
One-On-One συναντήσεις
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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«H Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» στο 20ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «H Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» είναι η θεµατική του 20ου ετήσιου «Capital Link Invest in
Greece Forum», το οποίο πραγµατοποιείται µε τη συµµετοχή µεγάλων επενδυτών, επιχειρήσεων, διεθνών
τραπεζών, θεσµών και εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης.
Το 20ο «Capital Link Invest in Greece Forum» θα λάβει χώρα φέτος στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club
της Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της ΝΥ και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Μήνυµα µέσω διαδικτύου θα απευθύνει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ενώ παρόντες, µεταξύ άλλων
Ελλήνων αξιωµατούχων, θα είναι ο υπουργός Οικονοµικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, η υπουργός
Τουρισµού, Ελενα Κουντουρά και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Γιώργος Χουλιαράκης.
«Η συγκυρία είναι για το Συνέδριο είναι η βέλτιστη. Μετά από χρόνια ύφεσης, η Ελλάδα επιστρέφει σε µία
περίοδο οικονοµικής ανάπτυκξης και στοχεύει να τοποθετηθεί ως ελκυστικός επενδυτικός και
επιχειρηµατικός προορισµός», ανέφερε το σχετικό ανακοινωθέν.
Για τη συµµετοχή στο Συνέδριο, είναι απαραίτητη η εγγραφή στο :
http://forums.capitallink.com/greece/2018/.
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα απονεµηθούν τα βραβεία της Capital Link. Το «2018 Hellenic Capital Link
Leadership Award» θα απονεµηθεί στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο του
Οµίλου Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, για την «εξαιρετική του συνεισφορά στην Ελλάδα», όπως αναφέρεται
στην ανακοίνωση.
Τον κ. Μυτιληναίο θα παρουσιάσει ο οµογενής επιχειρηµατίας, κ. Ντιν Μητρόπουλος (C. Dean Metropoulos),
πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Metropoulos & Company.
Κατά το δείπνο, που θα λάβει χώρα στις 10 Δεκεµβρίου, µετά τα βραβεία, κύριος οµιλητής θα είναι ο κ.
Μάθιου Πάλµερ (Matthew Palmer), αναπληρωτής υφυπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές και τις
Ευρασιατικές Σχέσεις.
Η Capital Link µε έδρα τη Νέα Υόρκη δραστηριοποιείται από το 1995 στον τοµέα των Επενδυτικών Σχέσεων
και Επικοινωνίας (Investor Relations & Financial Communications) παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες στον
τοµέα των χρηµατοοικονοµικών επικοινωνιών και των επιχειρήσεων µε στρατηγική εστίαση στους τοµείς
της ναυτιλίας, των εµπορευµάτων και της ενέργειας, των MLP, των Closed_End Funds καθώς και των ETF.
Επιπλέον η Capital Link διοργανώνει ετησίως µία σειρά δώδεκα επενδυτικών Συνεδρίων στις ΗΠΑ, Ευρώπη
και Ασία, και όλα φηµίζονται διότι παρέχουν ένα µοναδικό συνδυασµό πληροφοριακού περιεχοµένου,
ευκαιριών µάρκετινγκ και δικτύωσης. Η Capital Link είναι µέλος του Baltic Exchange. Με έδρα τη Νέα Υόρκη
η Capital Link έχει παρουσία στο Λονδίνο, την Αθήνα και το Όσλο.
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«H Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια» στην Ν. Υόρκη

Συνάντηση Κορυφής για την ελληνική οικονοµία και τις
επενδύσεις
ΤοΒΗΜΑ Team
Κυβερνητικοί αξιωµατούχοι, επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και
την Αµερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων θα συµµετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για
την Ελλάδα που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και την
υποστήριξη διεθνών τραπεζών στις 10 Δεκεµβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης και το οποίο
παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ της Wall Street.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει µήνυµα, ενώ από πλευράς κυβέρνησης θα συµµετάσχουν ο
υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός οµιλητής στο γεύµα του
Συνεδρίου, η υπουργός Τουρισµού Έλενα Κουντουρά, η οποία θα είναι και η κεντρική οµιλήτρια στο πάνελ
«Tourism & Hospitality», ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης, ο γενικός
γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του υπουργείου Τουρισµού κ. Γιώργος Τζιάλλας, ο
γενικός γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του υπουργείου
Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece κ. Γιάννης Μπράχος και ο διοικητής της Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Εσόδων κ. Γεώργιος Πιτσιλής.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
«2018 Capital Link Hellenic Leadership Award», στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018. Τον κ. Μυτιληναίο θα
προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
Κύριος Οµιλητής του δείπνου θα είναι ο υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State. Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική
εκδήλωση µε τίτλο, «Ηµέρα Ελλάδος στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η
ελληνική αποστολή, θα χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018,
του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών ελληνικών συµφερόντων που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο. Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Θα συµµετάσχουν επίσης πέντε µεγάλες διεθνείς τράπεζες: BNP Paribas, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs ,
Nomura International και οι τέσσερις ελληνικές συστηµικές τράπεζες και εκπρόσωποι πολυεθνικών και
ελληνικών εταιρειών και οργανισµών:
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams.
Επίσης οι διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες: Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
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Στην Νέα Υόρκη το“20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum”

Το “20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, 10
Δεκεµβρίου, 2018. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
ADMAN

Με προϊστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη – συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί
ορόσηµο στην πορεία της Capital Link.
Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις
µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις
Επενδύσεις.
Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς,
µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των
ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η
παγκόσµια ναυτιλία.
Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
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Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary –
European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
– Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
– Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
– Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
– Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• Alpha Bank – Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO – Non-Performing Loans and Treasury Management
• Alpha Bank – Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
• Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman – Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. – Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council –
Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. – Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
• National Bank of Greece – Mr. Paul Mylonas, CEO
• National Bank of Greece – Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank S.A. – Mr. Christos Megalou, CEO
• Piraeus Bank S.A. – Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
– Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
• Ms. Sabina Dziurman, Director – Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction and Development
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser – European Central Bank
• Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece – European Commission
• Dr. Martin Czurda, CEO – Hellenic Financial Stability Fund
• Mr. Spyros Pantelias, Director – Financial Stability – Bank of Greece
• Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive – Public Debt Management Agency
– Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
• Amerra Capital – Mr. Thor Talseth, Managing Director
• Atlas Merchant Capital – Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
• BC Partners – Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
• EOS Capital Partners – Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
• Oaktree – Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
– Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
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Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
– Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
20
FacebookTwitter
SHARES
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20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum στις 10/12: H Ελλάδα µετά τα
Μνηµόνια
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα
Το “20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη
Δευτέρα, 10 Δεκεµβρίου, 2018. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που
πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες
διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το
Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο
στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια
προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την
Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά
και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη
των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
•
Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο
οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη,
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα,
Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο,
Γενικό Γραµµατέα Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών &
Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων.

•
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα
απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη
διάρκεια επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
•
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.

Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
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•
Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής
στο γεύµα του Συνεδρίου,
•
Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο
πάνελ “Tourism & Hospitality”
•

Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών

•
Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο
Τουρισµού
•
O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
•

Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων

Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
•

Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management

•
Loans

Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing
Wholesale Banking

•

Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association

•
Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific
Council - Hellenic Bank Association
•
Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
•

National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO

•

National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance

•

Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO

•

Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς

•

Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development

•

Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank

•

Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission

•

Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund

•

Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece

•

Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές

•

Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director

•

Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
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•

BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner

•

EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner

•

Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor

Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum: H Ελλάδα µετά τα Μνηµόνια
Συνάντηση Κορυφής στη Νέα Υόρκη για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις Συµµετέχουν Μεγάλοι Επενδυτές, Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες, οι Θεσµοί και η
Κυβέρνηση
Το “20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη
Δευτέρα, 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε συνεργασία µε το
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προιστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει
περισσότερα από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι,
επιχειρηµατίες, επενδυτές και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα.
Μετά από χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης
και το Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό.
Αυτό το Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και
ευκαιρίες δικτύωσης.
Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο
στην πορεία της Capital Link.
Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της
Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το
Κυβερνητικό πρόγραµµα για την Οικονοµία και τις Επενδύσεις.
Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά και σε συγκεκριµένους τοµείς,
µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη των υποδοµών, η αγορά των
ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και η
παγκόσµια ναυτιλία.
• Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ.
Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά,
Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα Διεθνών
Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του
Δ.Σ. του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων
Εσόδων.
• Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα
απονεµηθεί το “2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου,
κατά τη διάρκεια επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos &
Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant
Secretary - European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
• Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος
στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα
χτυπήσει το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της
Νέας Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο
της Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο.
Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα
πραγµατοποιήσει την εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
- Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
- Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός
Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου,
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια
στο πάνελ “Tourism & Hospitality”
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης,
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Υπουργείο Τουρισµού
• O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και
Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
- Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
- Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
• Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans
Wholesale Banking
• Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific
Council - Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment
Banking
• National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
• National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
• Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
- Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
• Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
• Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
• Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
• Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
• Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
- Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
• Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
• Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
• BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
• EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
• Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
-Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
-Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΤΑΙ:
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ: New York Stock Exchange
ΧΟΡΗΓΟΙ
Παγκόσµιοι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου, για δέκατη συνεχή χρονιά είναι η Citi και η Tsakos
Energy Navigation.
Πλατινένιοι Χορηγοί: National Bank of Greece • Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: BNP Paribas • EY • Goldman Sachs • Nomura International
Μεγάλοι Χορηγοί: Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Milbank, Tweed, Hadley &
McCloy LLP • Reed Smith • Watson Farley & Williams
Χορηγοί: Alpha Bank • Andromeda Group • AXIA Ventures Group Ltd • Calamos Investments • Credit Suisse •
Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor S.A. • Enterprise Greece • Eurobank Ergasias SA • First Athens Corporate
Finance • Greek National Tourism Organization • Grivalia Properties • Hellenic Petroleum SA • Intralot • Lambadarios
Law Firm • Lamda Development • McKinsey & Company • Mirum Hellas • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC •
OPAP • OTE Group of Companies • Potamitis Vekris • Public Power Corporation SA - Hellas • Shaner Hotel Group •
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TITAN
Υποστηρικτές Χορηγοί: Atlantic Bank • Flott & Co. PC • Rodoula S.A.
ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ: Μενέλαος Κανάκης www.kanakismenelaos.com
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: AHEPA-DELPHI Chapter # 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of
Greece in NY - Trade Office • Cyprus - US Chamber of Commerce • European American Chamber of Commerce, New
York • European Financial Management Association (EFM) • East Mediterranean Business Cultural Alliance (EMBCA,
Inc) • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Greek Energy Forum • Hellenic American Bankers
Association • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Leadership Council (HALC) • Hellenic
American Women's Council (HAWK) • The Hellenic Initiative • Hellenic Lawyers Association • International Finance
Corporation (IFC) • Leadership 100 • The Rotary Club of New York • WISTA Cyprus • WISTA International • WISTA
Hellas • WISTA USA
ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: AllAboutShipping.co.UK • Antenna • Banking News • Cnn Greece • Cosmos FM 91.5
NY • European Business Review • Greek Reporter • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Kathimerini • Hellenic News
of America • NGTV • The National Herald • The New York Times International Edition – Kathimerini English Edition •
World Energy News
www.bankingnews.gr
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Στην Νέα Υόρκη το“20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum”
Το “20ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum” θα πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη τη Δευτέρα, 10
Δεκεµβρίου, 2018. Πρόκειται για ενα Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µεγάλες διεθνείς επενδυτικές τράπεζες.
Με προϊστορία 20 ετών επιτυχηµένης διοργάνωσης, το Συνέδριο παραδοσιακά προσελκύει περισσότερα
από 1,000 κορυφαία στελέχη - συµµετέχουν ανώτατοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, επιχειρηµατίες, επενδυτές
και τραπεζίτες απο την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αµερική.
Το Συνέδριο φέτος πραγµατοποιείται σε µια ιδιαίτερα σηµαντική χρονική στιγµή για την Ελλάδα. Μετά από
χρόνια ύφεσης και οικονοµικής δυσπραγίας, η χώρα ξαναµπαίνει σιγά σιγά σε ρυθµό ανάπτυξης και το
Συνέδριο αποσκοπεί να προβάλει την Ελλάδα σαν επενδυτικό και επιχειρηµατικό προορισµό. Αυτό το
Συνέδριο θα προσφέρει στο κοινό έναν µοναδικό συνδυασµό πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Αυτόν τον Δεκέµβρη είναι η 20η επέτειος διοργάνωσης του Συνεδρίου και αποτελεί ορόσηµο
στην πορεία της Capital Link. Όλα αυτά τα χρόνια η εταιρεία έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια
προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό. Το Συνέδριο θα παρουσιάσει τις
εξελίξεις και τις µεταρρυθµίσεις στην Ελληνική Οικονοµία, και το Κυβερνητικό πρόγραµµα για την
Οικονοµία και τις Επενδύσεις. Επιπλέον, θα παρουσιάσει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στην κεφαλαιαγορά
και σε συγκεκριµένους τοµείς, µε θέµατα όπως, τα κρατικά και εταιρικά οµόλογα, η ενέργεια, η ανάπτυξη
των υποδοµών, η αγορά των ακινήτων, ο τουρισµός, ο τραπεζικός τοµέας, η διαχείριση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων και η παγκόσµια ναυτιλία.
Η Κυβερνητική Αποστολή αποτελείται από τον κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, Υπουργό Οικονοµικών, ο οποίος θα
είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο γεύµα του Συνεδρίου, τον κ. Γιώργο Χουλιαράκη, Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονοµικών, την κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργό Τουρισµού, τον κ. Γιώργο Τζιάλλα, Γενικό Γραµµατέα
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού, τον κ. Γιάννη Μπράχο, Γενικό Γραµµατέα
Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ.
του Enterprise Greece, και τον κ. Γεώργιο Πιτσιλή, Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων.
Στον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της Mytilineos S.A., θα απονεµηθεί το
“2018 Capital Link Hellenic Leadership Award”, στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου, κατά τη διάρκεια
επίσηµου δείπνου στο The New York Yacht Club, τη Δευτέρα 10 Δεκεµβρίου, 2018.
Τον κ. Μυτιληναίο θα προλογίσει ο κ. C. Dean Metropoulos, Chairman & CEO, Metropoulos & Company.
ΚΥΡΙΟΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ θα είναι ο Υφυπουργός κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs -U.S. Department of State.
Την Τρίτη 11 Δεκεµβρίου, 2018, θα διοργανωθεί ειδική εκδήλωση µε τίτλο, “Ηµέρα Ελλάδος στο
Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης” κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελληνική Αποστολή, θα χτυπήσει το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης, 11 Δεκεµβρίου, 2018, του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης, παρουσία των εταιρειών Ελληνικών συµφερόντων που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης και των εταιρειών που συµµετείχαν στο Συνέδριο. Η τελετή θα αναµεταδοθεί ζωντανά από
όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα
γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
Ο Πρέσβης της Ελλάδος στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής κ. Χάρης Λαλάκος θα πραγµατοποιήσει την
εναρκτήρια οµιλία του Συνεδρίου.
Το Συνέδριο θα τιµήσουν µε την παρουσία τους:
- Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Αλέξης Τσίπρας (µέσω τηλεοπτικού µηνύµατος)
- Πέντε Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι
• Ο κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, Υπουργός Οικονοµικών, ο οποίος θα είναι και ο Κεντρικός Οµιλητής στο
γεύµα του Συνεδρίου,
• Η κα. Έλενα Κουντουρά, Υπουργός Τουρισµού, η οποία θα είναι και η Κεντρική Οµιλήτρια στο πάνελ
“Tourism & Hospitality”
• Ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
• Ο κ. Γιώργος Τζιάλλας, Γενικός Γραµµατέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισµού
• O κ. Γιάννης Μπράχος, Γενικός Γραµµατέας Διεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής
Συνεργασίας, Υπουργείο Εξωτερικών & Mέλος του Δ.Σ. του Enterprise Greece
• Ο κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
- Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες
BNP Paribas • Citi • Credit Suisse • Goldman Sachs • Nomura International
- Τέσσερις Ελληνικές Συστηµικές Τράπεζες
• Alpha Bank - Mr. Artemis C. Theodoridis, Deputy CEO - Non-Performing Loans and Treasury Management
• Alpha Bank - Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale
Banking
• Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Nikolaos Karamouzis, Chairman & Chairman - Hellenic Bank Association
• Eurobank Ergasias S.A. - Dr. Tasos Anastasatos, Group Chief Economist and Chairman of the Scientific Council Hellenic Bank Association
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• Eurobank Ergasias S.A. - Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking
• National Bank of Greece - Mr. Paul Mylonas, CEO
• National Bank of Greece - Mr. Vasilios Kotsiras, Head of Funding Solution & Structure Finance
• Piraeus Bank S.A. - Mr. Christos Megalou, CEO
• Piraeus Bank S.A. - Mr. George Georgakopoulos, Executive General Manager, Legacy Unit
- Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς
• Ms. Sabina Dziurman, Director - Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction and Development
• Mr. Francesco Drudi, Principal Adviser - European Central Bank
• Mr. Declan Costello, Principal Adviser, Mission Chief for Greece - European Commission
• Dr. Martin Czurda, CEO - Hellenic Financial Stability Fund
• Mr. Spyros Pantelias, Director - Financial Stability - Bank of Greece
• Mr. Dimitrios Tsakonas, Chief Executive - Public Debt Management Agency
- Κορυφαίοι Διεθνείς Επενδυτές
• Amerra Capital - Mr. Thor Talseth, Managing Director
• Atlas Merchant Capital - Mr. David Schamis, Founding Partner & Chairman of Investment Committee
• BC Partners - Mr. Nikos Stathopoulos, Managing Partner
• EOS Capital Partners - Mr. Apostolos Tamvakakis, Managing Partner
• Oaktree - Mr. Spyros Spyropoulos, Senior Advisor
- Εκπρόσωποι Πολυεθνικών και Ελληνικών Εταιρειών και Οργανισµών
Allen & Overy LLP • A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm • Dimand S.A. • Elikonos Capital Partners • ElvalHalcor
S.A. • Energean Oil & Gas • Enterprise Greece • EY • Grivalia Properties • Hellenic Bank Association • Hellenic
Petroleum SA • Intralot • Lamda Development • Lambadarios Law Firm • LAMPSA HELLENIC HOTELS S.A. •
Machas & Partners • Marriott International Inc. • McKinsey & Company • Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP •
Mirum Hellas • Moody’s Investor Service • Mytilineos Holdings • NBG Pangaea REIC • New York Stock Exchange •
OPAP • Potamitis Vekris • Public Debt Management Agency • Public Power Corporation SA • Reed Smith • Shaner
Hotel Group • Tellurian Inc. • TITAN • Watson Farley & Williams
- Διεθνείς Ναυτιλιακές Εταιρείες:
Danaos Corporation • Eurodry • Euroseas • Tsakos Energy Navigation
ONE-ON-ONE ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος το Συνέδριο θα παρέχει στους ξένους επενδυτές µια εκτεταµένη
δυνατότητα επαφών µέσω one-to-one συναντήσεων µε εισηγµένες και µη εταιρείες, καθώς επίσης και µε τα
µέλη της Ελληνικής κυβερνητικής αντιπροσωπείας.
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Ψύχραιµος και low profile-Ποιος ειναι ο Βασίλης Ψάλτης της Alpha και ποιοι οι
στενοί του συνεργάτες
Από
The Wise Man
Πλέον, το ξέρουν και οι πέτρες… Ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank θα είναι o Βασίλης
Ψάλτης, ο οποίος εδώ και 11 χρόνια (από το μακρινό 2007) εργάζεται στην Alpha Bank. Το παρασκήνιο
όλους αυτούς του μήνες, από τον περασμένο Ιούνιο έως και χθες, ήταν πλούσιο. Είχε, για να λέμε τα
πράγματα με το όνομά τους, ίντριγκες, ζήλιες, τρικλοποδιές και άλλα πικάντικα… όπως εξάλλου συμβαίνει
σε τέτοιες περιπτώσεις. Δεν πρόκειται για πρωτοτυπία, απλά στην Alpha τα τείχη είναι ισχυρά και δύσκολα
βγαίνουν προς τα έξω όσα συμβαίνουν πίσω από αυτά. Ο Βασίλης Ψάλτης, είναι εκ φύσεως το στέλεχος
που δεν προκαλεί, κινείται μεθοδικά, δουλεύει πολύ και ψιλο – απεχθάνεται την δημοσιότητα. Φυσικά
τώρα αυτό θα αλλάξει καθώς εκ της θεσεώς του θα έχει να πει πολλά. Εχει άριστες σχέσεις με τους
ξένους επενδυτές αλλά και τους επόπτες της Φρανκφούρτης. Κι αυτό γιατί μιλά την γλώσσα των αγορών.
Είναι ένας pure τεχνοκράτης. Πληροί, δηλαδή, τις προϋποθέσεις που έχει βάλει ο Ενιαίος Εποπτικός
Μηχανισμός για το προφίλ των τραπεζικών στελεχών. Δεν έχει σχέσεις με τους επιχειρηματίες, γεγονός
που του δίνει πόντους στην ανάληψη των καθηκόντων του CEO. Στενοί του συνεργάτες ειναι ο Μίµης
Κωστόπουλος (της Οικογένειας των ιδρυτών της ALPHA BANK ) και ο Νίκος Ανδρουτσόπουλος
πρόσωπα τα οποία εκτιµάται οτι θα αναβαθµιστούν. Τους ξέρει καλά και τους έχει απολυτη εµπιστοσύνη.
«Δεν χρωστάει σε επιχειρηματίες κάτι που του δίνει ελευθερία στις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, κυρίως
στο μέτωπο των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων», αναφέρει στην στήλη έμπειρος τραπεζίτης. Η επιλογή του
CEO θα γίνει τις επόµενες ώρες, στο αυριανό διοικητικό συµβούλιο.
Διότι στην Attica Bank οι πληγές (κυριολεκτικά και μεταφορικά) παραμένουν ανοικτές… Κάποιος από το
ηγετικό δίδυμο μετά και το πρόσφατο επεισόδιο χειροδικίας πρέπει να αποχωρήσει… Προσεχώς,
περισσότερα…
Για την ιστορία η στήλη πρέπει να καταγράψει την πληροφορία της ότι την διαρροή του «ξύλου που
έπεσε», την έκανε ο πρόεδρος και όχι ο διευθύνων σύμβουλος. Προφανώς ο Ρουμελιώτης θέλει να
διαφηµίσει το κροσέ του…
Μπορεί ο Ευκλείδης να απέχει το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις κυβερνητικές εξελίξεις και να τρέμει
το φυλλοκάρδι του με τις παροχές του πάντα χαμογελαστού Αλέξη, ωστόσο τώρα είναι η ώρα να
αποφασίσει πιο σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων θα προτάξει και θα τρέξει στις Βρυξέλλες να πείσει
την DG Comp για την ορθότητά του.
Μέχρι σήμερα δεν έχει μιλήσει για το σχέδιο της ΤτΕ. Η στήλη, όμως, μαθαίνει ότι θα καταλήξει σε
συνδυασμό του σχεδίου του ΤΧΣ για την δημιουργία του Asset Protection Scheme και της ΤτΕ για την
σύσταση SPV. Και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα… Βέβαια, την τελική απόφαση την έχει
(λέµε τώρα, ότι του πουν οι δανειστές θα κάνει) ο µέγας Αλέξης.
Ετοιμάζονται όλοι, υπουργοί και επιχειρηματίες για να παρευρεθούν στο συνέδριο της Capital Link στην
Νέα Υόρκη. Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 10-12 Δεκεμβρίου. Αφορμή για ψώνια ενόψει των εορτών, διότι
από επενδύσεις δεν φαίνεται κανένα φως… Όλοι οι ξένοι περιµένουν να κλείσει ο εκλογικός κύκλος.
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ΕΟΤ: Συµµετοχή σε εκδηλώσεις στη Νέα Υόρκη
Ο ΕΟΤ αποφάσισε την οικονοµική του συµµετοχή µε ποσό άνω των 25.000 δολ. σε εκδηλώσεις που θα
λάβουν χώρα στη Νέα Υόρκη.
Αναλυτικά θα συµµετάσχει στο γαστρονοµικό event της Global Alive LLC Publications, που θα
πραγµατοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 28 Νοεµβρίου µε καλεσµένους Food editors µεγάλων δικτύων και
εντύπων στις Η.Π.Α.
Η εν λόγω δαπάνη θα γίνει έναντι των εξής αντισταθµιστικών οφελών:
- Προβολή διαφηµιστικών βίντεο του ΕΟΤ κατά την έναρξη της εκδήλωσης και για όλη την διάρκεια αυτής.
- Προβολή του λογότυπου του ΕΟΤ σε όλα τα µέσα της εταιρίας και το διαφηµιστικό υλικό που θα
περιλαµβάνει προσκλήσεις, αφίσες, φωτογραφίες και προβολές στα κοινωνικά δίκτυα για την εν λόγω
εκδήλωση.
- Δυνατότητα χαιρετισµού του Γενικού Γραµµατέα ΕΟΤ κ. Κωνσταντίνου Τσέγα ή άλλου εκπροσώπου του
ΕΟΤ.
- Κάλυψη εκδήλωσης από το HellenicDailyNews.com µε πλούσια αρθρογραφία και συνέντευξη της υπουργού
Τουρισµού Ε. Κουντουρά.
Επίσης, ο ΕΟΤ αποφάσισε την οικονοµική συµµετοχή του στο 20ο Annual Capital Link «Invest in Greece
Forum», που θα λάβει χώρα στη Νέα Υόρκη στις 10 και 11 Δεκεµβρίου.
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Ανάσα στις αγορές από την "ιταλική υποχώρηση".

Η ιταλική υποχώρηση σήµανε από το πρωί την άµεση αντίδραση των αγορών, που αντιµετώπιζαν µε φόβο
τις εξελίξεις στην Ιταλία και κυρίως τις επιπτώσεις στην οικονοµία της Ευρωζώνης, η οποία
ταλαιπωρήθηκε για περίπου 10 χρόνια από την κρίση χρέους κυρίως των χωρών του Νότου και ιδιαίτερα
από το ελληνικό πρόβληµα.Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Λουίτζι ντι Μάιο δηλώνει «ανοικτός»
σε µείωση του ελλείµµατος, σύµφωνα µε το γαλλικό πρακτορείο AFP.

Η Ρώµη κινδυνεύει να υποβληθεί σε µια πειθαρχική διαδικασία από τους
Ευρωπαίους εταίρους της µετά την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισµού της
για το 2019
Νωρίτερα το πρακτορείο Reuters είχε µεταδώσει επικαλούµενο δηλώσεις κυβερνητικής πηγής ότι η ιταλική
κυβέρνηση θα συνέλθει απόψε για να συζητήσει πιθανή µείωση του στόχου της για το έλλειµµα.
Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να ανοίξει εκ νέου τις διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στη Ρώµη και τις

http://corfiatiko.blogspot.gr/
Publication date: 26/11/2018 15:43
Alexa ranking (Greece): 0
http://corfiatiko.blogspot.com/2018/11/blog-post_282.html

Βρυξέλλες για να αποφευχθεί µια πειθαρχική διαδικασία κατά της Ιταλίας.
Η Ρώµη κινδυνεύει να υποβληθεί σε µια πειθαρχική διαδικασία από τους Ευρωπαίους εταίρους της µετά
την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισµού της για το 2019, αναθεωρώντας τους δηµοσιονοµικούς της
στόχους σε σχέση µε αυτούς που είχαν συµφωνηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Άµεση αντίδραση των αγορών - Κερδισµένη και η Ελλάδα
Στα βήµατα της ευφορίας που κυριαρχεί σήµερα στην ιταλική αγορά µετοχών και οµολόγων κινούνται τα
ελληνικά οµόλογα, τα οποία -όπως έχει αποδειχθεί το τελευταίο επτάµηνο και από τον Μάιο οπότε και
ξέσπασε η ιταλική πολιτική κρίση- «παρακολουθούν» στενά τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.
Η είδηση ότι ο ιταλικός κυβερνητικός συνασπισµός θα συζητήσει τη µείωση του στόχου του ελλείµµατος
του προϋπολογισµού ακόµη και στο 2% του ΑΕΠ από 2,4% που προβλέπει το προσχέδιο της κυβέρνησης και
το οποίο οδήγησε σε ρήξη της Ρώµης µε την Κοµισιόν και σε έντονη αναταραχή τις αγορές ωθεί σήµερα τα
ιταλικά assets σε ισχυρό ράλι.

Η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στη βελτίωση του κλίµατος το καινούργιο έτος,
έτσι ώστε να προχωρήσει σε µία νέα έξοδο στις αγορές
Έτσι, οι αποδόσεις στα ελληνικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 3,62% και στο 4,390% στα χαµηλότερα
επίπεδα από τις 8 Νοεµβρίου, αν και η βελτίωση είναι σαφώς πολύ µικρότερη από αυτήν των ιταλικών
οµολόγων.
Οι αποδόσεις στα ελληνικά 5ετή οµόλογα καταγράφουν πτώση 4,96% στο 3,353% και στα χαµηλότερα
επίπεδα από τις 10 Νοεµβρίου.
Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας καταγράφει άλµα 5,3%, η Ubι Banca σηµειώνει άνοδο 6,37%
Οι αποδόσεις στα ιταλικά 10ετή οµόλογα κάνουν βουτιά της τάξεως του 6,03% και στο 3,209%, στα
χαµηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεµβρίου.
Ανάλογο είναι και το ράλι στις ιταλικές µετοχές, µε τον FTSE MIB να σηµειώνει άνοδο άνω του 3%, µε τις
τραπεζικές µετοχές να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, καταγράφοντας µάλιστα τα µεγαλύτερα κέρδη
µεταξύ όλων των ευρωπαϊκών µετοχών.
Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας κάνει άλµα 5,3%, η Ubι Banca σηµειώνει άνοδο 6,37%, η Unicredit είναι
στο +5,63%, η Banco BPM στο +5,86%, η Intesa Sao Paolo στο +5,68%, η Mediobanca στο +4,88% και η Bper
Banca στο +5,27%.
Ράλι σηµειώνει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal µεταξύ
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Eurobank και Grivalia
Ράλι καταγράφει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal µεταξύ
Eurobank και Grivalia, µε τη µετοχή της Eurobank να κινείται στο +20% και της Grivalia στο +10%.
Η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στη βελτίωση του κλίµατος το καινούργιο έτος, έτσι ώστε να προχωρήσει
σε µία νέα έξοδο στις αγορές.
Μία πρώτη «γεύση» αυτών των σχεδίων θα δοθεί, όπως έχουµε αναφέρει, σε λίγες µέρες στη Νέα Υόρκη,
όπου ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Δηµήτρης Τσάκωνας θα βρεθεί (10 Δεκεµβρίου) σε συνέδριο που
διοργανώνει η Capital Link. Τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης θα είναι επίσης παρόντες.
Στο συνέδριο θα λάβουν µέρος υψηλόβαθµα στελέχη από µεγάλες διεθνείς τράπεζες, όπως Citigroup, BNP
Paribas και Credit Suisse, καθώς και επικεφαλής διεθνών funds, όπως τα Amerra Capital, BC Partners, Oaktree.
zougla.gr
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«Ράλι» σε οµόλογα και µετοχές

Η είδηση ότι ο ιταλικός κυβερνητικός συνασπισµός θα συζητήσει τη µείωση του στόχου του ελλείµµατος
του προϋπολογισµού ακόµη και στο 2% του ΑΕΠ από 2,4% που προβλέπει το προσχέδιο της κυβέρνησης και
το οποίο οδήγησε σε ρήξη της Ρώµης µε την Κοµισιόν και σε έντονη αναταραχή τις αγορές, οδηγεί σήµερα
τα ιταλικά assets σε ισχυρό ράλι.
Έτσι oι αποδόσεις στα ιταλικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν βουτιά της τάξης του 6,03% και στο 3,209%,
στα χαµηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεµβρίου.
Oι αποδόσεις στα ελληνικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 3,62% και στο 4,390% στα χαµηλότερα
επίπεδα από τις 8 Νοεµβρίου, αν και η βελτίωση είναι σαφώς πολύ µικρότερη από αυτή των ιταλικών
οµολόγων. Οι αποδόσεις στα ελληνικά 5ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 4,96% στο 3,353% και στα
χαµηλότερα επίπεδα από τις 10 Νοεµβρίου.
Ανάλογο είναι και το ράλι στις ιταλικές µετοχές µε τον FTSE MIB να σηµειώνει άνοδο άνω του 3%, µε τις
τραπεζικές µετοχές να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, σηµειώνοντας µάλιστα τα µεγαλύτερα κέρδη
µεταξύ όλων των ευρωπαϊκών µετοχών. Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας σηµειώνει άλµα 5,3%, η Ubι
Banca σηµειώνει άνοδο 6,37%, η Unicredit είναι στο +5,63%, η Banco BPM sto +5,86%, η Intesa Sao Paolo στο
+5,68%, η Mediobanca στο +4,88% και η Bper Banca στο +5,27%.
Ράλι σηµειώνει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal µεταξύ
Eurobank και Grivalia µε τη µετοχή της Eurobank να κινείται στο +20% και τη Grivalia στο +10%.
Με τον ΟΔΔΗΧ να µην αναµένεται να προχωρήσει σε κάποια νέα έκδοση φέτος, λόγω της έντονης
µεταβλητότητας της αγοράς, η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στη βελτίωση του κλίµατος το νέο έτος έτσι
ώστε να προχωρήσει σε µία νέα έξοδο στις αγορές. Μία πρώτη "γεύση" αυτών των σχεδίων θα δοθεί όπως
έχουµε αναφέρει, σε λίγες µέρες στη Νέα Υόρκη, όπου ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Δηµήτρης Τσάκωνας θα
βρεθεί (10 Δεκεµβρίου) σε συνέδριο που διοργανώνει η Capital Link. Τόσο ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης θα είναι
επίσης παρόντες. Στο συνέδριο θα λάβουν µέρος υψηλόβαθµα στελέχη από µεγάλες διεθνείς τράπεζες
όπως Citigroup, BNP Paribas και Credit Suisse, καθώς και επικεφαλής διεθνών funds όπως τα Amerra Capital,
BC Partners, Oaktree.
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Οµόλογα: Ράλι στα ελληνικά, «εκτόξευση» στα ιταλικά!

ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ: EUROKINISSI
Σήµερα, Δευτέρα 26.11.2018, επικρατεί µια… ευφορία στην ιταλική αγορά για µετοχές και οµόλογα. Και σε
αυτά τα βήµατα κινούνται και τα ελληνικά οµόλογα.
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Τα οποία -όπως έχει αποδειχθεί το τελευταίο επτάµηνο και από τον Μάιο οπότε και «ξέσπασε» η ιταλική
πολιτική κρίση- «παρακολουθούν» στενά τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.
Η Ιταλία που… οδηγεί τα οµόλογα
Η είδηση ότι ο ιταλικός κυβερνητικός συνασπισµός θα συζητήσει τη µείωση του στόχου του ελλείµµατος
του προϋπολογισµού ακόµη και στο 2% του ΑΕΠ από 2,4% που προβλέπει το προσχέδιο της κυβέρνησης και
το οποίο οδήγησε σε ρήξη της Ρώµης µε την Κοµισιόν και σε έντονη αναταραχή τις αγορές, οδηγεί σήµερα
τα ιταλικά assets σε ισχυρό ράλι.
Έτσι, οι αποδόσεις στα ελληνικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 3,62% και στο 4,390% στα χαµηλότερα
επίπεδα από τις 8 Νοεµβρίου, αν και η βελτίωση είναι σαφώς πολύ µικρότερη από αυτή των ιταλικών
οµολόγων. Οι αποδόσεις στα ελληνικά 5ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 4,96% στο 3,353% και στα
χαµηλότερα επίπεδα από τις 10 Νοεµβρίου.
Οι αποδόσεις στα ιταλικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν βουτιά της τάξης του 6,03% και στο 3,209%, στα
χαµηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεµβρίου.
Ευρωαγορές: Ράλι για τον ιταλικό FTSE MIB µετά τις δηλώσεις Ντι Μάιο για το έλλειµµα!
Ανάλογο είναι και το ράλι στις ιταλικές µετοχές µε τον FTSE MIB να σηµειώνει άνοδο άνω του 3%, µε τις
τραπεζικές µετοχές να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, σηµειώνοντας µάλιστα τα µεγαλύτερα κέρδη
µεταξύ όλων των ευρωπαϊκών µετοχών. Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας σηµειώνει άλµα 5,3%, η Ubι
Banca σηµειώνει άνοδο 6,37%, η Unicredit είναι στο +5,63%, η Banco BPM sto +5,86%, η Intesa Sao Paolo στο
+5,68%, η Mediobanca στο +4,88% και η Bper Banca στο +5,27%.
Ράλι στις ελληνικές τράπεζες
Ράλι σηµειώνει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal µεταξύ
Eurobank και Grivalia µε τη µετοχή της Eurobank να κινείται στο +20% και τη Grivalia στο +10%.
Μικτά πρόσηµα στις ασιατικές αγορές µετά τη «βουτιά» 7,7% του πετρελαίου
Με τον ΟΔΔΗΧ να µην αναµένεται να προχωρήσει σε κάποια νέα έκδοση φέτος, λόγω της έντονης
µεταβλητότητας της αγοράς, η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στη βελτίωση του κλίµατος το νέο έτος έτσι
ώστε να προχωρήσει σε µία νέα έξοδο στις αγορές. Μία πρώτη «γεύση» αυτών των σχεδίων θα δοθεί
όπως έχουµε αναφέρει, σε λίγες µέρες στη Νέα Υόρκη, όπου ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Δηµήτρης
Τσάκωνας θα βρεθεί (10 Δεκεµβρίου) σε συνέδριο που διοργανώνει η Capital Link. Σύµφωνα µε το capital.gr,
τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών
Γιώργος Χουλιαράκης θα είναι επίσης παρόντες. Στο συνέδριο θα λάβουν µέρος υψηλόβαθµα στελέχη από
µεγάλες διεθνείς τράπεζες όπως Citigroup, BNP Paribas και Credit Suisse, καθώς και επικεφαλής διεθνών
funds όπως τα Amerra Capital, BC Partners, Oaktree.
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Ανάσα στις αγορές από την "ιταλική υποχώρηση"
Η ιταλική υποχώρηση σήµανε από το πρωί την άµεση αντίδραση των αγορών, που αντιµετώπιζαν µε φόβο
τις εξελίξεις στην Ιταλία και κυρίως τις επιπτώσεις στην οικονοµία της Ευρωζώνης, που ταλαιπωρήθηκε
για περίπου 10 χρόνια από την κρίση χρέους κυρίως των χωρών του Νότου και ιδιαίτερα από το ελληνικό
πρόβληµα.
Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης Λουίτζι ντι Μάιο δηλώνει ανοικτός σε µείωση του ελλείµµατος,
σύµφωνα µε το γαλλικό πρακτορείο AFP.

Νωρίτερα το πρακτορείο Reuters είχε µεταδώσει επικαλούµενο δηλώσεις κυβερνητικής πηγής ότι η ιταλική
κυβέρνηση θα συνέλθει απόψε για να συζητήσει πιθανή µείωση του στόχου της για το έλλειµµα.
Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να ανοίξει εκ νέου τις διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στη Ρώµη και τις
Βρυξέλλες για να αποφευχθεί µια πειθαρχική διαδικασία κατά της Ιταλίας.
Η Ρώµη κινδυνεύει να υποβληθεί σε µια πειθαρχική διαδικασία από τους Ευρωπαίους εταίρους της µετά
την παρουσίαση του σχεδίου προϋπολογισµού της για το 2019, αναθεωρώντας τους δηµοσιονοµικούς της
στόχους σε σχέση µε αυτούς που είχαν συµφωνηθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση.
Άµεση αντίδραση των αγορών - Κερδισµένη και η Ελλάδα
Στα βήµατα της ευφορίας που κυριαρχεί σήµερα στην ιταλική αγορά µετοχών και οµολόγων κινούνται τα
ελληνικά οµόλογα, τα οποία -όπως έχει αποδειχθεί το τελευταίο επτάµηνο και από τον Μάιο οπότε και
ξέσπασε η ιταλική πολιτική κρίση- «παρακολουθούν» στενά τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.
Η είδηση ότι ο ιταλικός κυβερνητικός συνασπισµός θα συζητήσει τη µείωση του στόχου του ελλείµµατος
του προϋπολογισµού ακόµη και στο 2% του ΑΕΠ από 2,4% που προβλέπει το προσχέδιο της κυβέρνησης και
το οποίο οδήγησε σε ρήξη της Ρώµης µε την Κοµισιόν και σε έντονη αναταραχή τις αγορές, οδηγεί σήµερα
τα ιταλικά assets σε ισχυρό ράλι.

Έτσι, οι αποδόσεις στα ελληνικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 3,62% και στο 4,390% στα χαµηλότερα
επίπεδα από τις 8 Νοεµβρίου, αν και η βελτίωση είναι σαφώς πολύ µικρότερη από αυτή των ιταλικών
οµολόγων.
Οι αποδόσεις στα ελληνικά 5ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 4,96% στο 3,353% και στα χαµηλότερα
επίπεδα από τις 10 Νοεµβρίου.
Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας σηµειώνει άλµα 5,3%, η Ubι Banca σηµειώνει άνοδο 6,37%
Οι αποδόσεις στα ιταλικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν βουτιά της τάξης του 6,03% και στο 3,209%, στα
χαµηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεµβρίου.
Ανάλογο είναι και το ράλι στις ιταλικές µετοχές µε τον FTSE MIB να σηµειώνει άνοδο άνω του 3%, µε τις
τραπεζικές µετοχές να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, σηµειώνοντας µάλιστα τα µεγαλύτερα κέρδη
µεταξύ όλων των ευρωπαϊκών µετοχών.
Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας σηµειώνει άλµα 5,3%, η Ubι Banca σηµειώνει άνοδο 6,37%, η Unicredit
είναι στο +5,63%, η Banco BPM sto +5,86%, η Intesa Sao Paolo στο +5,68%, η Mediobanca στο +4,88% και η
Bper Banca στο +5,27%.
Ράλι σηµειώνει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal µεταξύ
Eurobank και Grivalia
Ράλι σηµειώνει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal µεταξύ
Eurobank και Grivalia µε τη µετοχή της Eurobank να κινείται στο +20% και τη Grivalia στο +10%.
Η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στη βελτίωση του κλίµατος το νέο έτος, έτσι ώστε να προχωρήσει σε µία
νέα έξοδο στις αγορές.
Μία πρώτη "γεύση" αυτών των σχεδίων θα δοθεί όπως έχουµε αναφέρει, σε λίγες µέρες στη Νέα Υόρκη,
όπου ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Δηµήτρης Τσάκωνας θα βρεθεί (10 Δεκεµβρίου) σε συνέδριο που
διοργανώνει η Capital Link. Τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης θα είναι επίσης παρόντες.
Στο συνέδριο θα λάβουν µέρος υψηλόβαθµα στελέχη από µεγάλες διεθνείς τράπεζες όπως Citigroup, BNP
Paribas και Credit Suisse, καθώς και επικεφαλής διεθνών funds όπως τα Amerra Capital, BC Partners, Oaktree.

http://www.economy365.gr/
Publication date: 26/11/2018 11:56
Alexa ranking (Greece): 1685
http://www.economy365.gr/article/100923/rali-sta-ellinika-omologa-ektoxeysi-sta-it...

Ράλι στα ελληνικά οµόλογα, "εκτόξευση" στα ιταλικά
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Στα βήµατα της ευφορίας που κυριαρχεί σήµερα στην ιταλική αγορά µετοχών και οµολόγων κινούνται τα
ελληνικά οµόλογα, τα οποία -όπως έχει αποδειχθεί το τελευταίο επτάµηνο και από τον Μάιο οπότε και
"ξέσπασε" η ιταλική πολιτική κρίση- "παρακολουθούν" στενά τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.
Η είδηση ότι ο ιταλικός κυβερνητικός συνασπισµός θα συζητήσει τη µείωση του στόχου του ελλείµµατος
του προϋπολογισµού ακόµη και στο 2% του ΑΕΠ από 2,4% που προβλέπει το προσχέδιο της κυβέρνησης και
το οποίο οδήγησε σε ρήξη της Ρώµης µε την Κοµισιόν και σε έντονη αναταραχή τις αγορές, οδηγεί σήµερα
τα ιταλικά assets σε ισχυρό ράλι.
Έτσι, οι αποδόσεις στα ελληνικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 3,62% και στο 4,390% στα χαµηλότερα
επίπεδα από τις 8 Νοεµβρίου, αν και η βελτίωση είναι σαφώς πολύ µικρότερη από αυτή των ιταλικών
οµολόγων. Οι αποδόσεις στα ελληνικά 5ετή οµόλογα σηµειώνουν πτώση 4,96% στο 3,353% και στα
χαµηλότερα επίπεδα από τις 10 Νοεµβρίου.
Οι αποδόσεις στα ιταλικά 10ετή οµόλογα σηµειώνουν βουτιά της τάξης του 6,03% και στο 3,209%, στα
χαµηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεµβρίου.
Ανάλογο είναι και το ράλι στις ιταλικές µετοχές µε τον FTSE MIB να σηµειώνει άνοδο άνω του 3%, µε τις
τραπεζικές µετοχές να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, σηµειώνοντας µάλιστα τα µεγαλύτερα κέρδη
µεταξύ όλων των ευρωπαϊκών µετοχών. Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας σηµειώνει άλµα 5,3%, η Ubι
Banca σηµειώνει άνοδο 6,37%, η Unicredit είναι στο +5,63%, η Banco BPM sto +5,86%, η Intesa Sao Paolo στο
+5,68%, η Mediobanca στο +4,88% και η Bper Banca στο +5,27%.
Ράλι σηµειώνει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal µεταξύ
Eurobank και Grivalia µε τη µετοχή της Eurobank να κινείται στο +20% και τη Grivalia στο +10%.
Με τον ΟΔΔΗΧ να µην αναµένεται να προχωρήσει σε κάποια νέα έκδοση φέτος, λόγω της έντονης
µεταβλητότητας της αγοράς, η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στη βελτίωση του κλίµατος το νέο έτος έτσι
ώστε να προχωρήσει σε µία νέα έξοδο στις αγορές. Μία πρώτη "γεύση" αυτών των σχεδίων θα δοθεί όπως
έχουµε αναφέρει, σε λίγες µέρες στη Νέα Υόρκη, όπου ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Δηµήτρης Τσάκωνας θα
βρεθεί (10 Δεκεµβρίου) σε συνέδριο που διοργανώνει η Capital Link. Τόσο ο υπουργός Οικονοµικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Χουλιαράκης θα είναι
επίσης παρόντες. Στο συνέδριο θα λάβουν µέρος υψηλόβαθµα στελέχη από µεγάλες διεθνείς τράπεζες
όπως Citigroup, BNP Paribas και Credit Suisse, καθώς και επικεφαλής διεθνών funds όπως τα Amerra Capital,
BC Partners, Oaktree.
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Ράλι στα ελληνικά οµόλογα, "εκτόξευση" στα ιταλικά
Στα βήματα της ευφορίας που κυριαρχεί σήμερα στην ιταλική αγορά μετοχών και οµολόγων κινούνται τα
ελληνικά ομόλογα, τα οποία -όπως έχει αποδειχθεί το τελευταίο επτάμηνο και από τον Μάιο οπότε και
"ξέσπασε" η ιταλική πολιτική κρίση- "παρακολουθούν" στενά τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα.
Η είδηση ότι ο ιταλικός κυβερνητικός συνασπισμός θα συζητήσει τη μείωση του στόχου του ελλείμματος
του προϋπολογισμού ακόμη και στο 2% του ΑΕΠ από 2,4% που προβλέπει το προσχέδιο της κυβέρνησης και
το οποίο οδήγησε σε ρήξη της Ρώμης με την Κομισιόν και σε έντονη αναταραχή τις αγορές, οδηγεί σήμερα
τα ιταλικά assets σε ισχυρό ράλι.
Έτσι, οι αποδόσεις στα ελληνικά 10ετή ομόλογα σημειώνουν πτώση 3,62% και στο 4,390% στα χαμηλότερα
επίπεδα από τις 8 Νοεμβρίου, αν και η βελτίωση είναι σαφώς πολύ μικρότερη από αυτή των ιταλικών
ομολόγων. Οι αποδόσεις στα ελληνικά 5ετή ομόλογα σημειώνουν πτώση 4,96% στο 3,353% και στα
χαµηλότερα επίπεδα από τις 10 Νοεµβρίου.
Οι αποδόσεις στα ιταλικά 10ετή ομόλογα σημειώνουν βουτιά της τάξης του 6,03% και στο 3,209%, στα
χαµηλότερα επίπεδα από τα τέλη Σεπτεµβρίου.
Ανάλογο είναι και το ράλι στις ιταλικές μετοχές με τον FTSE MIB να σημειώνει άνοδο άνω του 3%, με τις
τραπεζικές μετοχές να είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, σημειώνοντας μάλιστα τα μεγαλύτερα κέρδη
μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών μετοχών. Ο τραπεζικός δείκτης της Ιταλίας σημειώνει άλμα 5,3%, η Ubι
Banca σημειώνει άνοδο 6,37%, η Unicredit είναι στο +5,63%, η Banco BPM sto +5,86%, η Intesa Sao Paolo στο
+5,68%, η Mediobanca στο +4,88% και η Bper Banca στο +5,27%.
Ράλι σημειώνει και ο ελληνικός τραπεζικός κλάδος, ωστόσο αυτό οφείλεται απόλυτα στο deal μεταξύ
Eurobank και Grivalia µε τη µετοχή της Eurobank να κινείται στο +20% και τη Grivalia στο +10%.
Με τον ΟΔΔΗΧ να μην αναμένεται να προχωρήσει σε κάποια νέα έκδοση φέτος, λόγω της έντονης
μεταβλητότητας της αγοράς, η ελληνική κυβέρνηση ποντάρει στη βελτίωση του κλίματος το νέο έτος έτσι
ώστε να προχωρήσει σε μία νέα έξοδο στις αγορές. Μία πρώτη "γεύση" αυτών των σχεδίων θα δοθεί όπως
έχουμε αναφέρει, σε λίγες μέρες στη Νέα Υόρκη, όπου ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ κ. Δημήτρης Τσάκωνας θα
βρεθεί (10 Δεκεμβρίου) σε συνέδριο που διοργανώνει η Capital Link. Τόσο ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλείδης Τσακαλώτος όσο και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης θα είναι
επίσης παρόντες. Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος υψηλόβαθμα στελέχη από μεγάλες διεθνείς τράπεζες
όπως Citigroup, BNP Paribas και Credit Suisse, καθώς και επικεφαλής διεθνών funds όπως τα Amerra Capital,
BC Partners, Oaktree.
Ελευθερία Κούρταλη
Forex
Ιταλία
οµόλογα
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TEN Rides the Tanker Recovery Wave
TEN has secured an 18-month long charter with profit sharing provisions for a Suezmaxwith an oil
concern.

zoom Image Courtesy; Capital Link
Greek tanker shipping major Tsakos Energy Navigation (TEN) has secured an 18-month long charter with
profit sharing provisions for a Suezmax tanker with an unnamed oil concern.
TEN said that the deal increases the number of vessels fixed on secured revenue contracts since the beginning of the
year to 24, the majority of which on rates with upside optionality.
These charters have an average duration of two years and are expected to add a minimum of USD 250 million to fleet
revenues.
“The recent strength in rates across all tanker segments allows TEN to continue its tested long-term industrial
employment approach of cash flow visibility and rate flexibility,” George Saroglou, COO of TEN commented.
“With the first nine months of 2018 at historically low levels, the fourth quarter surge marks the end of a difficult period
and signals 2019 as the year of positive and sustainable growth both in rates and asset prices,” Saroglou concluded.
TEN’s fleet currently consists of 66 double-hull vessels, comprising a mix of crude tankers, product tankers and LNG
carriers, including two Aframax tankers under construction, totalling 7.5 million dwt.
Of these, 46 vessels trade in crude, 15 in products, three are shuttle tankers and two are LNG carriers.
Original Source
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ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ εικόνα για το χρονοδιάγραμμα

ins κυβέρνησηβ περί ins εξόδου
oris αγορέβ το 2019 οπότε και ioos να δανειστούμε
ξανά και να πρέπει να είμαστε και χαρούμενοι
αντο καταφέρουμε θα δοθεί από το οικονομικό
επιτελείο oris 10 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη σε
επενδυτικό συνέδριο το οποίο διοργανώνει η
Capital Link Ο επικεφαλή8 του ΟΔΔΗΧ Δ Τσά
Kcovas θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα τιβ επεν
δύσειβ στα ελληνικά ομόλογα μαζί με στελέχη
και ξένωντραπεζών ενώ στο συνέδριο θα
παρευρεθούν οι κ Τοακαλώτοβ και Χουλιαράκηβ
θυμίζουμε ότι το επόμενο éxos ο ΟΔΔΗΧ
να αντλήσει από τιε αγορέβ περίπου 7
δισ Φοβούμαστε πάντωβ ότι το πάνελ θα δεχτεί
περισσότερεβ ερωτήσειβ πολιτικήβ φύσεωβ και
περί εκλογών και λιγότερεβ περί θεμελιωδών
μεγεθών loos μάλιστα και να ακουστεί και
καμιά μπηχτή για tous Κουτσολιούτσουβ και την
εταιρική διακυβέρνηση Το κλίμα δεν είναι καλό
έξω δυστυχώβ και το πόσο κακό είναι θα το
στο συγκεκριμένο forum
ελληνικών

προγραμματίζει
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Annual Capital Link
™*™

Invent in Greece Forum
Monday December 10 2018
The Metropolitan Club One East 60th St New York City

Global Lead Sponsors

In Cooperation With

TEN
ä

NYSE

LTD

Tsakos Energy
Navigation Ltd

The 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at the Metropolitan Club in New York City on Monday
December 10 2018 This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York
Stock Exchange and major global investment banks
The Forum is free of charge and you can register at http://forums.capitallink.com/greece/2018

With a 20-year track record of success the Forum traditionally attracts well over 1,000 senior executives government and
business leaders from Greece Europe and the United States and top executives from the investment financial and business
communities
The timing for this Forum is optimal After years of recession Greece is returning to a period of economic growth and aims to position
itself as an attractive investment and business destination The Forum will provide the audience with a unique blend of informational
marketing and networking opportunities December marks the 20 year milestone of Capital Link's commitment to raising
awareness about Greece as an investment destination to a wider investor universe The conference will feature the
developments and reforms in the Greek economy and the Greek government programme for the economy and investments Also
the latest trends in the capital markets and specific sectors with topics such as Government and Corporate Bonds energy
infrastructure development real estate tourism banking non-performing loans management and global shipping
H.E Alexis Tsipras Prime Minister of the Hellenic Republic will deliver the Government's message to the international investor
Community via webcast

Five Greek Government Officials
Hon Euclid Tsakalotos Minister of Finance who is the Luncheon Keynote Speaker Hon George Chouliarakis Alternate
Minister of Finance Hon Elena Kountoura Minister of Tourism Mr George Tziallas Secretary General for Tourism Policy
Development Mr George Pitsilis Governor Independent Authority for Public Revenue Hellenic Republic
Five Global Investment Banks
Citi BNP Paribas Credit Suisse Goldman Sachs

Nomura International

Four Greek Systemic Banks
Alpha Bank Eurobank Ergasias National Bank of Greece Piraeus Bank

Senior Representatives From Greek European International Organizations
Bank of Greece European Bank for Reconstruction and Development European Central Bank
Stability Fund European Commission Public Debt Management Agency

Hellenic Financial

Institutional Investors
Amerra Capital
• Oaktree

Atlas Merchant Capital

BC Partners

Calamos Investments Elikonos Capital partners

EOS Capital Partners

Multinational Greek Companies 8 Organizations
Allen Overy LLP A S Papadimitriou Partners Law Firm Elval Halcor Energean Oil Gas Enterprise Greece EY Grivalia
Properties Hellenic Bank Association Hellenic Petroleum SA Intralot Lamda Development Lambadarios Law Firm LAMPSA
HELLENIC HOTELS S A
Mâchas
Partners Marriott International Inc McKinsey Company Milbank Tweed Hadley
McCloy LLP Mirum Hellas Moody's Investor Service Mytilineos Holdings NBG Pangaea REIC New York Stock Exchange
OPAP Potamitis Vekris Public Debt Management Agency Public Power Corporation SA Reed Smith Shaner Hotel Group
TITAN Watson Farley Williams
Global Shipping Companies
Danaos Corporation

Tsakos Energy Navigation

Euroseas Eurodry

2018 HELLENIC CAPITAL LINK LEADERSHIP AWARD
CEO
The 2018 Capital Link Hellenic Leadership Award will be presented to Mr Evangelos Mytilineos Chairman
MYTILINEOS recognizing his company's outstanding contribution to Greece during an official dinner at The New York Yacht Club
on Monday December 10 2018
Mr C Dean Metropoulos Chairman
CEO Metropoulos
Company will introduce Mr Evangelos Mytilineos Chairman
CEO MYTILINEOS
The dinner Keynote Speaker will be Mr Matthew Palmer Deputy Assistant Secretary European and Eurasian Affairs U.S
Department of State

Registration is by Invitation Only
For more details and registration please visit http://forums.capitallinK.com/greece/2018
For more information please contact Olga Bornozi Managing Director at obornozi@capitallink.com or 1(212)661-7566 in NY
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Μετά το 'ναι' της Κοµισιόν στόχος οι αγορές - Τα σχέδια για το 2019
Δηµοσίευση: 11:08 π.µ. | 23/11/18

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε για πρώτη φορά ένα πρόγραµµα
προσαρµογής, ενώ η δηµοσιονοµική της "ευστάθεια"
επικυρώθηκε πρόσφατα µε βασικό ελεγκτή την Κοµισιόν. Το
κοµµάτι που λείπει - και λόγω συγκυρίας- είναι η επάνοδος
στις αγορές
Μετά την κατάθεση του πρώτου προϋπολογισµού µε καθαρές παροχές δεύτερος στόχος θα είναι η
επάνοδος στις αγορές που προετοιµάζεται εντατικά για τις αρχές του 2019.
Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει για πρώτη φορά ένα πρόγραµµα προσαρµογής, η δηµοσιονοµική της
«ευστάθεια» επικυρώθηκε πρόσφατα µε βασικό ελεγκτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενέκρινε το
προϋπολογισµό της επιτρέποντας και παροχές 910 εκ ευρώ.
Το κοµµάτι που λείπει - και λόγω συγκυρίας- είναι η επάνοδος στις αγορές. Η κρίση στην Ιταλία και τις
αναδυόµενες αγορές (στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα) και οι αµφιβολίες για την πορεία των
τεσσάρων εµπορικών τραπεζών και κατ επέκταση και της ανάπτυξης λόγω του υψηλού ποσοστού των µη
εξυπηρετούµενων δανείων ταλαιπωρούν εκτός των άλλων και τα ελληνικά οµόλογα.
Από την άλλη η συµφωνία για το χρέος από το Eurogroup του Ιουνίου και το µαξιλάρι ρευστότητας των 24,1
δισ. ευρώ «παρέχει» την πολυτέλεια της αναµονής αλλά όχι για πολύ ακόµη. Το 2019 η Ελλάδα θα πρέπει
να επανέλθει και να παραµείνει στον δανεισµό από τις αγορές.

Τι σχεδιάζεται
Όλα θα περιγράφονται στο πρώτο σχέδιο ετήσιων εκδόσεων οµολόγων που θα ανακοινώσει η Ελλάδα ως
το τέλος Δεκεµβρίου, για πρώτη φορά µετά την έξοδο της Ελλάδας από τις αγορές τον Μάιο του 2010.
Στις γενικές τους αρχές θα προσανατολίζεται: σε οµολογιακές εκδόσεις µε υψηλή ρευστότητα και όγκο,
στη διατήρηση µίας αντιπροσωπευτικής καµπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων
αναφοράς.
Αυτό σηµαίνει ότι η έκδοση νέου 10ετούς οµολόγου (του οµολόγου αναφοράς για κάθε χώρα) που είχε
προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο, θα γίνει µέσα στο 2019.
Πριν ξεσπάσει η νοµισµατική κρίση στην Τουρκία και η διαµάχη της Ιταλίας µε τις Βρυξέλλες, τα ξένα
Funds στις επαφές τους µε τις ελληνικές αρχές άφηναν να εννοηθεί ότι θα ήθελαν την Ελλάδα να εκδίδει
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εκτός από ένα 10ετές και ένα 20ετές οµόλογο ώστε να ανανεωθεί και αυτή η διάρκεια και να υπάρχει και
για αυτήν την διάρκεια ένα σηµείο αναφοράς. Η δεκαετής και η εικοσαετής διάρκεια λείπουν από το
«ταµπλό» των ελληνικών τίτλων.
Παράλληλα θα πρέπει καλυφθεί η διάρκεια τις τριετίας και να αυξηθεί η ρευστότητα του πενταετούς
οµολόγου της 24ης Ιουλίου του 2017 αλλά και η πιο πρόσφατη έκδοση 7ετούς οµολόγου τον περασµένο
Φεβρουάριο.
Ένα ακόµη «χαρτί» που είναι πιθανό να παίξει η Ελλάδα µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 είναι και η
επαναγορά του µέρους του «ακριβού» χρέους προς το ΔΝΤ που σήµερα φτάνει περίπου τα 10 δισ. ευρώ.

Το συνέδριο της Capital Link
Ένα ακόµη βήµα στο πλαίσιο της προετοιµασίας στην επάνοδο προς τις αγορές θα είναι το συνέδριο του
Capital Link που γίνεται για 20η φορά φέτος στην Νέα Υόρκη για να προβάλλει την ελληνική οικονοµία σε
µια κρίσιµη συγκυρία.
Δεν είναι τυχαίο ότι το παρών θα δώσει και ο υπουργός οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά ο
αναπληρωτής του κ. Γιώργος Χουλιαράκης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής και ο Γενικός
διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας.
Όλοι τους θα προσπαθήσουν πείσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και επιστρέφει σε µια κανονικότητα
µετά από περίπου δέκα χρόνια βαριάς κρίσης.
Ειδικά για το χρέος θα επισηµανθεί ότι τα µεσοπρόθεσµα µέτρα που ενεργοποιήθηκαν χθες από το ΔΣ του
EFSF ανοίγουν ένα καθαρό διάδροµο για επενδύσεις σε ελληνικούς τίτλους για τρεις λόγους, η
αποπληρωµή τους οποίων είναι εξασφαλισµένη µε δεδοµένο ότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας θα
είναι κάτω από 15% του ΑΕΠ της ως το 2030. Δηλαδή θα είναι σταθερά χαµηλότερες από οποιαδήποτε
χώρα του κόσµου.
Περίπου το 1/3 του χρέους (97,3 δισ.) της είναι παγωµένο τόσο σε ό,τι αφορά τους τόκους, όσο και το
κεφαλαίο για µια 10ετία.
Οι δανειστές της έχουν υποσχεθεί ότι θα την στηρίξουν ακόµη και αν το κλίµα επιδεινωθεί λόγω διεθνούς
συγκυρίας.
Από εκεί και πέρα, από τις επαφές που θα γίνουν πριν και µετά το συνέδριο, θα εξαρτηθεί το
βραχυπρόθεσµο µέρος της επανόδου στις αγορές.
Τάσος Δασόπουλος

Σχετικές ετικέτες: ΚοµισιόνΟικονοµία
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Σχετικά άρθρα

Σχόλια αναγνωστών
Αφήστε το σχόλιό σας
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Μετά το “ναι” της Κοµισιόν στόχος οι αγορές
Μετά την κατάθεση του πρώτου προϋπολογισµού µε καθαρές παροχές δεύτερος στόχος θα είναι η
επάνοδος στις αγορές που προετοιµάζεται εντατικά για τις αρχές του 2019.
Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει για πρώτη φορά ένα πρόγραµµα προσαρµογής, η δηµοσιονοµική της
«ευστάθεια» επικυρώθηκε πρόσφατα µε βασικό ελεγκτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενέκρινε το
προϋπολογισµό της επιτρέποντας και παροχές 910 εκ ευρώ.
Το κοµµάτι που λείπει – και λόγω συγκυρίας- είναι η επάνοδος στις αγορές. Η κρίση στην Ιταλία και τις
αναδυόµενες αγορές (στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα) και οι αµφιβολίες για την πορεία των
τεσσάρων εµπορικών τραπεζών και κατ επέκταση και της ανάπτυξης λόγω του υψηλού ποσοστού των µη
εξυπηρετούµενων δανείων ταλαιπωρούν εκτός των άλλων και τα ελληνικά οµόλογα.
Από την άλλη η συµφωνία για το χρέος από το Eurogroup του Ιουνίου και το µαξιλάρι ρευστότητας των 24,1
δισ. ευρώ «παρέχει» την πολυτέλεια της αναµονής αλλά όχι για πολύ ακόµη. Το 2019 η Ελλάδα θα πρέπει
να επανέλθει και να παραµείνει στον δανεισµό από τις αγορές.
Τι σχεδιάζεται
Όλα θα περιγράφονται στο πρώτο σχέδιο ετήσιων εκδόσεων οµολόγων που θα ανακοινώσει η Ελλάδα ως
το τέλος Δεκεµβρίου, για πρώτη φορά µετά την έξοδο της Ελλάδας από τις αγορές τον Μάιο του 2010.
Στις γενικές τους αρχές θα προσανατολίζεται: σε οµολογιακές εκδόσεις µε υψηλή ρευστότητα και όγκο,
στη διατήρηση µίας αντιπροσωπευτικής καµπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων
αναφοράς.
Αυτό σηµαίνει ότι η έκδοση νέου 10ετούς οµολόγου (του οµολόγου αναφοράς για κάθε χώρα) που είχε
προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο, θα γίνει µέσα στο 2019.
Πριν ξεσπάσει η νοµισµατική κρίση στην Τουρκία και η διαµάχη της Ιταλίας µε τις Βρυξέλλες, τα ξένα
Funds στις επαφές τους µε τις ελληνικές αρχές άφηναν να εννοηθεί ότι θα ήθελαν την Ελλάδα να εκδίδει
εκτός από ένα 10ετές και ένα 20ετές οµόλογο ώστε να ανανεωθεί και αυτή η διάρκεια και να υπάρχει και
για αυτήν την διάρκεια ένα σηµείο αναφοράς. Η δεκαετής και η εικοσαετής διάρκεια λείπουν από το
«ταµπλό» των ελληνικών τίτλων.
Παράλληλα θα πρέπει καλυφθεί η διάρκεια τις τριετίας και να αυξηθεί η ρευστότητα του πενταετούς
οµολόγου της 24ης Ιουλίου του 2017 αλλά και η πιο πρόσφατη έκδοση 7ετούς οµολόγου τον περασµένο
Φεβρουάριο.
Ένα ακόµη «χαρτί» που είναι πιθανό να παίξει η Ελλάδα µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 είναι και η
επαναγορά του µέρους του «ακριβού» χρέους προς το ΔΝΤ που σήµερα φτάνει περίπου τα 10 δισ. ευρώ.
Το συνέδριο της Capital Link
Ένα ακόµη βήµα στο πλαίσιο της προετοιµασίας στην επάνοδο προς τις αγορές θα είναι το συνέδριο του
Capital Link που γίνεται για 20η φορά φέτος στην Νέα Υόρκη για να προβάλλει την ελληνική οικονοµία σε
µια κρίσιµη συγκυρία.
Δεν είναι τυχαίο ότι το παρών θα δώσει και ο υπουργός οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, αλλά ο
αναπληρωτής του κ. Γιώργος Χουλιαράκης, ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής και ο Γενικός
διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας.
Όλοι τους θα προσπαθήσουν πείσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και επιστρέφει σε µια κανονικότητα
µετά από περίπου δέκα χρόνια βαριάς κρίσης.
Ειδικά για το χρέος θα επισηµανθεί ότι τα µεσοπρόθεσµα µέτρα που ενεργοποιήθηκαν χθες από το ΔΣ του
EFSF ανοίγουν ένα καθαρό διάδροµο για επενδύσεις σε ελληνικούς τίτλους για τρεις λόγους, η
αποπληρωµή τους οποίων είναι εξασφαλισµένη µε δεδοµένο ότι οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας θα
είναι κάτω από 15% του ΑΕΠ της ως το 2030. Δηλαδή θα είναι σταθερά χαµηλότερες από οποιαδήποτε
χώρα του κόσµου.
Περίπου το 1/3 του χρέους (97,3 δισ.) της είναι παγωµένο τόσο σε ό,τι αφορά τους τόκους, όσο και το
κεφαλαίο για µια 10ετία.
Οι δανειστές της έχουν υποσχεθεί ότι θα την στηρίξουν ακόµη και αν το κλίµα επιδεινωθεί λόγω διεθνούς
συγκυρίας.

https://magnesianews.gr/
Publication date: 23/11/2018 09:26
Alexa ranking (Greece): 860
https://magnesianews.gr/ellada/meta-to-ne-tis-komision-stochos-i-agores.html

Από εκεί και πέρα, από τις επαφές που θα γίνουν πριν και µετά το συνέδριο, θα εξαρτηθεί το
βραχυπρόθεσµο µέρος της επανόδου στις αγορές.
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Το σχέδιο της Αθήνας για έξοδο στις αγορές – Γιατί τα ελληνικά οµόλογα είναι
ελκυστικά
Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει για πρώτη φορά ένα πρόγραµµα προσαρµογής, η
δηµοσιονοµική της «ευστάθεια» επικυρώθηκε πρόσφατα µε τον βασικό της
ελεγκτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενέκρινε το προϋπολογισµό της
επιτρέποντας και παροχές 910 εκ ευρώ.
Το κοµµάτι που λείπει – και λόγω συγκυρίας- είναι η επάνοδος στις αγορές. Η κρίση στην Ιταλία και τις
αναδυόµενες αγορές (στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα) και οι αµφιβολίες για την πορεία των
τεσσάρων εµπορικών τραπεζών και κατ επέκταση και της ανάπτυξης λόγω του υψηλού ποσοστού των µη
εξυπηρετούµενων δανείων ταλαιπωρούν εκτός των άλλων και τα ελληνικά οµόλογα.
Από την άλλη η συµφωνία για το χρέος από το Eurogroup του Ιουνίου και το µαξιλάρι ρευστότητας των 24,1
δισ. ευρώ «παρέχει» την πολυτέλεια της αναµονής αλλά όχι για πολύ ακόµη Το 2019 η Ελλάδα θα πρέπει να
επανέλθει και να παραµείνει στον δανεισµό από τις αγορές.
Όπως αναφέρει το news247.gr όλα θα περιγράφονται στο πρώτο σχέδιο ετήσιων εκδόσεων
οµολόγων που θα ανακοινώσει η Ελλάδα ως το τέλος Δεκεµβρίου, για πρώτη φορά µετά την
έξοδο της Ελλάδας από τις αγορές τον Μάιο του 2010.
Στις γενικές τους αρχές θα προσανατολίζεται: σε οµολογιακές εκδόσεις µε υψηλή ρευστότητα και όγκο,
στη διατήρηση µίας αντιπροσωπευτικής καµπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων
αναφοράς.
Αυτό σηµαίνει ότι η έκδοση νέου 10ετούς οµολόγου (του οµολόγου αναφοράς για κάθε χώρα) που είχε
προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο θα γίνει µέσα στο 2019.
Πριν ξεσπάσει η νοµισµατική κρίση στην Τουρκία και η διαµάχη της Ιταλίας µε τις Βρυξέλλες
τα ξένα Funds στις επαφές τους µε τις ελληνικές αρχές άφηναν να εννοηθεί ότι θα ήθελαν την Ελλάδα να
εκδίδει εκτός από ένα 10ετές και ένα 20ετές οµόλογο ώστε να ανανεωθεί και αυτή η διάρκεια και να
υπάρχει και για αυτήν την διάρκεια ένα σηµείο αναφοράς . Η δεκαετής και η εικοσαετής διάρκεια
λείπουν από το «ταµπλό» των ελληνικών τίτλων.
Παράλληλα θα πρέπει καλυφθεί η διάρκεια τις τριετίας και να αυξηθεί η ρευστότητα του πενταετούς
οµολόγου της 24ης Ιουλίου του 2017 αλλά και η πιο πρόσφατη έκδοση 7ετούς οµολόγου τον περασµένο
Φεβρουάριο.
Ένα ακόµη «χαρτί» που είναι πιθανό να παίξει η Ελλάδα µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019
είναι και η επαναγορά του µέρους του «ακριβού» χρέους προς το ΔΝΤ που σήµερα φτάνει
περίπου τα 10 δις ευρώ.
Ένα ακόµη βήµα στο πλαίσιο της προετοιµασίας στην επάνοδο προς τις αγορές θα είναι το συνέδριο του
Capital Link που γίνεται για 20η φορά φέτος στην Νέα Υόρκη για να προβάλλει την ελληνική οικονοµία σε
µια κρίσιµη συγκυρία
Δεν είναι τυχαίο ότι το παρόν θα δώσει και ο υπουργός οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος αλλά ο
αναπληρωτής του κ. Γιώργος Χουλιαράκης ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής αλλά και ο Γενικός
διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας.
Όλοι τους θα προσπαθήσουν πείσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και επιστρέφει σε µια
κανονικότητα µετά από περίπου δέκα χρόνια βαριάς κρίσης.
Ειδικά για το χρέος θα επισηµανθεί ότι τα µεσοπρόθεσµα µέτρα που ενεργοποιήθηκαν χθες από
το ΔΣ του EFSF ανοίγουν ένα καθαρό διάδροµο για επενδύσεις σε ελληνικούς τίτλους για τρείς λόγους:
Η αποπληρωµή τους είναι εξασφαλισµένη µε δεδοµένο οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας θα
είναι κάτω από 15% του ΑΕΠ της ως το 2030. Δηλαδή θα είναι σταθερά χαµηλότερες από
οποιαδήποτε χώρα του κόσµου .
Περίπου το 1/3 του χρέους ( 97,3 δις ) της είναι παγωµένο τόσο σε ότι αφορά τους τόκους όσο και το
κεφαλαίο για µια 10ετία.
Οι δανειστές της έχουν υποσχεθεί ότι θα την στηρίξουν ακόµη και αν το κλίµα επιδεινωθεί λόγω
διεθνούς συγκυρίας.
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Από εκεί και πέρα από τις επαφές που θα γίνουν πριν και µετά το συνέδριο θα εξαρτηθεί το
βραχυπρόθεσµο µέρος της επανόδου στις αγορές.
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Μετά το "ναι" της Κοµισιόν στόχος οι αγορές - Τα σχέδια για το 2019
Μετά την κατάθεση του πρώτου προϋπολογισµού µε καθαρές παροχές δεύτερος στόχος θα είναι η
επάνοδος στις αγορές που προετοιµάζεται εντατικά για τις αρχές του 2019.

Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει για πρώτη φορά ένα πρόγραµµα προσαρµογής, η δηµοσιονοµική της
«ευστάθεια» επικυρώθηκε πρόσφατα µε τον βασικό της ελεγκτή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία ενέκρινε
το προϋπολογισµό της επιτρέποντας και παροχές 910 εκ ευρώ.
Το κοµµάτι που λείπει - και λόγω συγκυρίας- είναι η επάνοδος στις αγορές. Η κρίση στην Ιταλία και τις
αναδυόµενες αγορές (στις οποίες συγκαταλέγεται και η Ελλάδα) και οι αµφιβολίες για την πορεία των
τεσσάρων εµπορικών τραπεζών και κατ επέκταση και της ανάπτυξης λόγω του υψηλού ποσοστού των µη
εξυπηρετούµενων δανείων ταλαιπωρούν εκτός των άλλων και τα ελληνικά οµόλογα.
Από την άλλη η συµφωνία για το χρέος από το Eurogroup του Ιουνίου και το µαξιλάρι ρευστότητας των 24,1
δισ. ευρώ «παρέχει» την πολυτέλεια της αναµονής αλλά όχι για πολύ ακόµη Το 2019 η Ελλάδα θα πρέπει να
επανέλθει και να παραµείνει στον δανεισµό από τις αγορές.

Τι σχεδιάζεται
Όλα θα περιγράφονται στο πρώτο σχέδιο ετήσιων εκδόσεων οµολόγων που θα ανακοινώσει η Ελλάδα ως
το τέλος Δεκεµβρίου, για πρώτη φορά µετά την έξοδο της Ελλάδα από τις αγορές τον Μάιο του 2010.
Στις γενικές τους αρχές θα προσανατολίζεται: σε οµολογιακές εκδόσεις µε υψηλή ρευστότητα και όγκο,
στη διατήρηση µίας αντιπροσωπευτικής καµπύλης αποδόσεων ελληνικών κρατικών χρεογράφων
αναφοράς.
Αυτό σηµαίνει ότι η έκδοση νέου 10ετούς οµολόγου (του οµολόγου αναφοράς για κάθε χώρα) που είχε
προγραµµατιστεί για τον Οκτώβριο θα γίνει µέσα στο 2019.
Πριν ξεσπάσει η νοµισµατική κρίση στην Τουρκία και η διαµάχη της Ιταλίας µε τις Βρυξέλλες τα ξένα Funds
στις επαφές τους µε τις ελληνικές αρχές άφηναν να εννοηθεί ότι θα ήθελαν την Ελλάδα να εκδίδει εκτός
από ένα 10ετές και ένα 20ετές οµόλογο ώστε να ανανεωθεί και αυτή η διάρκεια και να υπάρχει και για
αυτήν την διάρκεια ένα σηµείο αναφοράς . Η δεκαετής και η εικοσαετής διάρκεια λείπουν από το
«ταµπλό» των ελληνικών τίτλων.
Παράλληλα θα πρέπει καλυφθεί η διάρκεια τις τριετίας και να αυξηθεί η ρευστότητα του πενταετούς
οµολόγου της 24ης Ιουλίου του 2017 αλλά και η πιο πρόσφατη έκδοση 7ετούς οµολόγου τον περασµένο
Φεβρουάριο.
Ένα ακόµη «χαρτί» που είναι πιθανό να παίξει η Ελλάδα µέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2019 είναι και η
επαναγορά του µέρους του «ακριβού» χρέους προς το ΔΝΤ που σήµερα φτάνει περίπου τα 10 δις ευρώ.

Το συνέδριο της Capital Link
Ένα ακόµη βήµα στο πλαίσιο της προετοιµασίας στην επάνοδο προς τις αγορές θα είναι το συνέδριο του
Capital Link που γίνεται για 20η φορά φέτος στην Νέα Υόρκη για να προβάλλει την ελληνική οικονοµία σε
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µια κρίσιµη συγκυρία
Δεν είναι τυχαίο ότι το παρόν θα δώσει και ο υπουργός οικονοµικών κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος αλλά ο
αναπληρωτής του κ. Γιώργος Χουλιαράκης ο διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Γιώργος Πιτσιλής αλλά και ο Γενικός
διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δηµήτρης Τσάκωνας.
Όλοι τους θα προσπαθήσουν πείσουν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει σελίδα και επιστρέφει σε µια κανονικότητα
µετά από περίπου δέκα χρόνια βαριάς κρίσης.
Ειδικά για το χρέος θα επισηµανθεί ότι τα µεσοπρόθεσµα µέτρα που ενεργοποιήθηκαν χθες από το ΔΣ του
EFSF ανοίγουν ένα καθαρό διάδροµο για επενδύσεις σε ελληνικούς τίτλους για τρεις λόγους.
Η αποπληρωµή τους οποίων είναι εξασφαλισµένη µε δεδοµένο οι χρηµατοδοτικές ανάγκες της χώρας θα
είναι κάτω από 15% του ΑΕΠ της ως το 2030. Δηλαδή θα είναι σταθερά χαµηλότερες από οποιαδήποτε
χώρα του κόσµου.
Περίπου το 1/3 του χρέους (97,3 δισ.) της είναι παγωµένο τόσο σε ότι αφορά τους τόκους όσο και το
κεφαλαίο για µια 10ετία.
Οι δανειστές της έχουν υποσχεθεί ότι θα την στηρίξουν ακόµη και αν το κλίµα επιδεινωθεί λόγω διεθνούς
συγκυρίας.
Από εκεί και πέρα από τις επαφές που θα γίνουν πριν και µετά το συνέδριο θα εξαρτηθεί το
βραχυπρόθεσµο µέρος της επανόδου στις αγορές.

Τι σχεδιάζεται
Το συνέδριο της Capital Link
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Πρώτα το Capital Link
μετά ο Προϋπολογισμός
ημερομηνία ψήφισης του Προϋπολογισμού
τον Δεκέμβριο στη Βουλή θα
οριστεί σε σχέση με την ημερομηνία
επιστροφής του υπουργού Οικονομικών
από την άλλη άκρη του Ατλαντικού
Στις 10 Δεκεμβρίου ο Ευκλ
Τσακαλώτος θα είναι βασικός ομιλητής
στο 20ο Capital Link Invest in
Greece Forum στη Νέα Υόρκη παρουσιάζοντας
τα επιτεύγματα της Ελληνικής
Άλλωστε ήδη ξεδιπλώνει μία επιστροφή στις
αγορές καθώς δεν μπορεί να είναι μόνιμα αποκομμένη
η Ελλάδα ανεξαρτήτως των διεθνών συνθηκών
στις αγορές ομολόγων Μαζί του θα είναι και ο Γιώργος
Χουλιαράκης αλλά και ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ
Έτσι ο Προϋπολογισμός προς το παρόν σχεδιάζεται
να συζητηθεί με την επιστροφή του οικονομικού
επιτελείου στην Αθήνα και να ψηφιστεί στις 18
Η

οικονομίας

Δεκεμβρίου
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Ψάχνουν ευκαιρία

«Ζωντανό» το σχέδιο
εξόδου Otis ayopés

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
λόγου με επιτόκιο 3,5%. Ωστόσο, όπως αναφέρουν παράγοντες
της αγοράς το γεγονός ότι οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
έχουν αυξηθεί λιγότερο από τις ιταλικές αποδόσεις είναι ένα
στοιχείο που δείχνει ότι θα υπάρξει ζήτηση για ένα νέο ελληνικό
βραχυπρόθεσμο ομόλογο όταν εκδοθεί τη σωστή στιγμή.
Με δεδομένο ότι η Ελλάδα βρίσκεται εκτός αγορών σχεδόν 10
μήνες από τον περασμένο Φεβρουάριο οπότε και εκδόθηκε 7ετές
ομόλογο, παράγοντες του οικονομικού επιτελείου επιδιώκουν
να επιχειρήσουν το εγχείρημα, με τις διεθνείς συνθήκες να είναι
«σύμμαχοι» και όχι απέναντι" τους. Οσο συνεχίζονται η κόντρα
Ρώμης- Βρυξελλών και η αναταραχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν
υπάρχουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση του
κόστους δανεισμού, με αποτέλεσμα η Αθήνα να μεταθέτει συνεχώς
τα σχέδιά της. Μια εικόνα για τον χρόνο εξόδου της Ελλάδας
στις αγορές θα δοθεί στους επενδυτές στις 1 0 Δεκεμβρίου,
οπότε κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την
Ελλάδα, που διοργανώνει η Capital Link σε συνεργασία με το
New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών
στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης. Από πλευράς
θα μετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης ενώ εκτιμάται ότι θα δώσουν το στίγμα των προθέσεκυβέρνησης

ών τους για τις κινήσεις δανεισμού της χώρας. Είναι χαρακτηριστικό

ότι θα πραγματοποιηθεί ειδική συζήτηση με τη συμμετοχή
του επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα, θα αναλυθεί
το θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές κα ι αναμένονται
συγκεκριμένες αναφορές για το πότε θα γίνει η επόμενη
έξοδος και πώς θα δανειστεί η χώρα μας το 201 9.

Οι εκδόσεκ του 2019
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του ΟΔΔΗΧ που θα ανακοινωθεί
εντός του Δεκεμβρίου, το επόμενο έτος η Ελλάδα προγραμματίζει
να αντλήσει από τις αγορές περίπου 7 δισ. ευρώ, προσβλέποντας
παράλληλα και σε επιστροφές κερδών ύψους 1,8 δισ. ευρώ
από τα ελληνικά ομόλογα που έχουν στην κατοχή τους η ΕΚΤ

και οι ευρωπαϊκές κεντρικέςτράπεζες. Σταδιακά εκτιμάται ότι θα
χρησιμοποιηθεί και ένα τμήμα από το μαξιλάρι ασφαλείας των 30
δισ. ευρώ. Ο προγραμματισμός αυτός βέβαια, προϋποθέτει ότι
δεν θα υπάρξουν νέοι κλυδωνισμοί στις αγορές που θα καταστήσουν
ανέφικτη κάθε προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΣΤΑΥΡΟΠΙΕΡΡΑΚΟΥ

s.stavropierrakou@reainews.gr

ον δρόμο προς την έξοδο στις αγορές αναζητεί η Ελλάδα,
που παρά το δυσμενές διεθνές κλίμα δεν έχει εγκαταλείψει
τα σχέδια της έκδοσης 5ετούς ομολόγου. Μπορεί η ελληνική
κυβέρνηση και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι να τονίζουν σε
κάθε περίσταση ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
όμως στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να
υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα ελληνική έκδοση. Αν και
η χώρα δεν έχει πρόβλημα με την κάλυψη των χρηματοδοτικών
της αναγκών λόγω της σιγουριάς που δίνει το μαξιλάρι ασφαλείας
των περίπου 30 δισ. ευρώ, ωστόσο υπάρχει προβληματισμός
για την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των ελληνικών τίτλων
και, κατ' επέκταση, της αποκατάστασης της πρόσβασηςτων

τραπεζών αλλά και των επιχειρήσεων στις αγορές για να αντλήσουν
κεφάλαια. Ταυτόχρονα, στόχος είναι να δοθεί ένα επίσημο
σήμα επιστροφής στην κανονικότητα και αυτό, όπως λένε στην
οδό Νίκης περνάει μόνο μέσα από τον δρόμο των αγορών. Σύμφωνα
με πληροφορίες τόσο το οικονομικό επιτελείο όσο και ο
ΟΔΔΗΧ είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε ευκαιρία
προκύψει το επόμενο διάστημα, καθώς στις προτεραιότητες που
έχει θέσει ο υπουργός των Οικονομικών ΕυκλείοηςΤσακαλώτος
είναι η αποπληρωμή των δανείων του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να γίνει νωρίτερα.
Οπότε το ποσό που θα αντληθεί, θα χρησιμοποιηθεί μαζί
με ένα μέρος των διαθεσίμων που έχουν εκταμιευθεί από τον
ESM για αυτό τον σκοπό, προκειμένου να υπάρξει ελάφρυνση
του δανεισμού της χώρας. Επιδίωξη είναι να αγοραστούν συνολικά
5 δισ. ευρώ από τα 1 0,2 δισ. ευρώ του χρέους προς το ΔΝΤ,
τα οποία επιβαρύνονται με επιτόκιο 4,9%. Υπό συζήτηση είναι
ακόμα η επαναγορά χρέους προς την ΕΚΤ.

Βαρόμετρο
Αν και η έκδοση ενός 1 θετούς ομολόγου, την οποία και προτιμούν
τα funds καθώς αναζητούν υψηλές αποδόσεις θα θεωρείτο
ιδανική, οι σημερινές συνθήκες καθιστούν απαγορευτική μια
αντίστοιχη έκδοση και πιο εφικτή την έκδοση ενός 5ετούς ομο-
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Το στοίχημα

του Δεκεμβρΐου
στη

Ν

Υόρκη

Θα αλλάξει η

εικόνα
για
την Ελλάδα σε
ένα 20ήμερο
περίπου και θα
δοθεί η δυνατό

ι^^Ρ^ΙΡ

τητα αυτή τη
φορά η διεθνής επενδυτική
κοινότητα να δει διαφορετικά
μια προοπτική επενδύσεων
χωρίς επιπλέον ζητούμενα
και ιδιαίτερο προβληματισμό
για επενδύσεις
Το επενδυτικό Συνέδριο που
διοργανώνεται στις 10 Δεκεμβρίου
στο Metropolitan Club
Ν
της Υόρκης από την Capital
Link σε συνεργασία με το New
York Stock Exchange αποτελεί
ένα πραγματικό στοίχημα
Η ελληνική παρουσία αναμένεται
να είναι μεγάλη και από
κυβερνητικής πλευράς Τσί
πρας Τσακαλώτος Χουλιαρά
κης Κουντουρά και από τον
επιχειρηματικό κόσμο να
εκπροσωπείται

από επιχειρηματίες
Ceo και στελέχη μεγάλων

εταιριών όπως

η

Titan τα

ΕΛΠΕ η Lamda Development
η Dimand η Pangea η Grivalia
τα Ε:ΛΠ η ΔΕΗ η Energian Oil
ο ΟΠΑΠ η Βιοχάλκο η Μυτιληναίος
η Intralot

Σε ειδικό πάνελ θα συζητηθεί
και το θέμα της
της χώρας στις αγορές
αλλά η προσοχή θα στραφεί
περισσότερο στις συναντήσεις

επιστροφής

των

ελληνικών

εταιριών με διεθνή funds
και ξένους επενδυτές

οίκους
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Ραντεβού στη Ν. Υόρκη δίνει
ο ΟΔΔΗΧ με τους επενδύτες
Μία πρώτη εικόνα για το χρονοδιάγραμμα της εξόδου στις
αγορές το 2019 θα δοθεί από το οικονομικό επιτελείο στις
10 Δεκεμβρίου στη Ν. Υόρκη, σε επενδυτικό συνέδριο το
οποίο διοργανώνει η Capital link. Ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ,
κ. Δ. Τσάκωνας, Θα συμμετάσχει σε πάνελ με θέμα τις επενδύσεις
στα ελληνικά ομόλογα, μαζί με στελέχη ελληνικών
και ξένων τραπεζών, ενώ στο συνέδριο θα παρευρεθούν οι
κ. Τσακαλώχος και Χουλιαράκης. Το επόμενο έτος ο ΟΔΔΗΧ
προγραμματίζει να αντλήσει από τις αγορες περίπου 7 δισ.
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Capital Link επενδυτικό
συνέδριο οτη Νέα Υόρκη
Μένοντας στο θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις
αγορές επενδυτές και κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων
θα πάρουν μια εικόνα στις 10 Δεκεμβρίου στο
Metropolitan Club της Νέας Υόρκης Εκεί η Capital
Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange
και την υποστήριξη διεθνών τραπεζών διοργανώνουν
επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα Σε ειδικό πάνελ
του συνεδρίου θα αναλυθεί το θέμα της έκδοσης ομολόγων
τόσο από το Δημόσιο όσο και από τις τράπεζες
και τις επιχειρήσεις Σε αυτό το πάνελ θα μετάσχει ο
επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας ο οποίος
όλο και κάτι παραπάνω θα έχει να πει για τα σχέδια
της ελληνικής κυβέρνησης Στο συνέδριο το οποίο
παραδοσιακά προσελκύει την προσοχή της ελίτ της
Wall Street ο Αλέξης Τσίπρας θα απευθύνει μήνυμα ενώ
από πλευράς κυβέρνησης θα μετάσχουν ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η
υπουργός Τουρισμού Ελενα Κουντουρά
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Η Ελλάδα ξανά στο παιχνίδι: Ανοίγουν οι αγορές – Τα αποκαλυπτήρια σε λιγότερο από
ένα μήνα στις ΗΠΑ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού
ομολόγου, στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν
μια νέα ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------www.cnn.gr
© www.cnn.gr
Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα
ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα μετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά.
Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα μετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας,
θα αναλυθεί το θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναμένονται
συγκεκριμένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα μας το 2019.
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Νέα Υόρκη: Εκεί θα γίνουν τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις
αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CNA Stream
Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα
ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα μετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά.
Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα μετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας,
θα αναλυθεί το θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναμένονται
συγκεκριμένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα μας το 2019.
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα
ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα μετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά.
Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα μετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας,
θα αναλυθεί το θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναμένονται
συγκεκριμένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα μας το 2019.
cnn.gr
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Η μεγάλη επιστροφή της ναυτιλίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ναυτιλιακή βιομηχανία δείχνει πλέον σημάδια ανάκαμψης ενώ οι έλληνες εφοπλιστές, που η
αξία του στόλου τους ξεπερνά τα 105 δισ. δολάρια ελέγχοντας το 20% της παγκόσμιας
ναυτιλίας, πρωταγωνιστούν και εφέτος στις αγορές νεότευκτων πλοίων.
Εχοντας αφήσει πίσω της τα χειρότερα, ύστερα από την «τέλεια καταιγίδα» και την κατάρρευση
των τιμών που βίωσε μετά την αυξημένη προσφορά τονάζ και την επιβράδυνση της
παγκόσμιας ανάπτυξης και του εμπορίου που ακολούθησε την παγκόσμια κρίση του 2008, η
ναυτιλιακή βιομηχανία δείχνει πλέον σημάδια ανάκαμψης.Ο βασικός δείκτης ναύλων ξηρού
φορτίου (Baltic Dry Index) π.χ. μετά τον υπερδιπλασιασμό του από τα χαμηλά της κρίσης
σημειώνει άνοδο 19% εφέτος, ενώ συνολικά οι προοπτικές εμφανίζονται θετικές, με τους
ναύλους σε όλες τις κατηγορίες πλοίων να έχουν αυξηθεί εφέτος ως και 47.000 δολάρια την
ημέρα.
Σύμφωνα με τον Νίκο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link Inc., οι προσδοκίες για την αγορά
χύδην ξηρού φορτίου το 2019 παραμένουν σταθερές, με την αύξηση του στόλου ξηρού
φορτίου χύδην να είναι χαμηλή και η ζήτηση, συγκεκριμένα από την Κίνα, για τα δύο βασικά
σιδηρομεταλλεύματα εμπορευμάτων και τον άνθρακα να παραμένει ισχυρή.
Στα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, οι spot ναύλοι για τα μεγάλα πετρελαιοφόρα (VLCC)
ήταν καλύτεροι από τους αναμενόμενους και οι προοπτικές της αγοράς συνεχίζουν να
βελτιώνονται, καθώς η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου συνεχίζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο Βήμα της Κυριακής
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Η μεγάλη επιστροφή της ναυτιλίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Η ναυτιλιακή βιομηχανία δείχνει πλέον σημάδια ανάκαμψης ενώ οι έλληνες εφοπλιστές, που η
αξία του στόλου τους ξεπερνά τα 105 δισ. δολάρια ελέγχοντας το 20% της παγκόσμιας
ναυτιλίας, πρωταγωνιστούν και εφέτος στις αγορές νεότευκτων πλοίων Μαντικίδης Τάσος
Εχοντας αφήσει πίσω της τα χειρότερα, ύστερα από την «τέλεια καταιγίδα» και την κατάρρευση
των τιμών που βίωσε μετά την αυξημένη προσφορά τονάζ και την επιβράδυνση της
παγκόσμιας ανάπτυξης και του εμπορίου που ακολούθησε την παγκόσμια κρίση του 2008, η
ναυτιλιακή βιομηχανία δείχνει πλέον σημάδια ανάκαμψης.
Ο βασικός δείκτης ναύλων ξηρού φορτίου (Baltic Dry Index) π.χ. μετά τον υπερδιπλασιασμό
του από τα χαμηλά της κρίσης σημειώνει άνοδο 19% εφέτος, ενώ συνολικά οι προοπτικές
εμφανίζονται θετικές, με τους ναύλους σε όλες τις κατηγορίες πλοίων να έχουν αυξηθεί εφέτος
ως και 47.000 δολάρια την ημέρα.
Σύμφωνα με τον Νίκο Μπορνόζη, πρόεδρο της Capital Link Inc., οι προσδοκίες για την αγορά
χύδην ξηρού φορτίου το 2019 παραμένουν σταθερές, με την αύξηση του στόλου ξηρού
φορτίου χύδην να είναι χαμηλή και η ζήτηση, συγκεκριμένα από την Κίνα, για τα δύο βασικά
σιδηρομεταλλεύματα εμπορευμάτων και τον άνθρακα να παραμένει ισχυρή.
Στα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, οι spot ναύλοι για τα μεγάλα πετρελαιοφόρα (VLCC)
ήταν καλύτεροι από τους αναμενόμενους και οι προοπτικές της αγοράς συνεχίζουν να
βελτιώνονται, καθώς η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου συνεχίζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο Βήμα της Κυριακής
Δείτε επίσης
επιστροφήναυτιλίαναυτιλιακή βιομηχανία
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα
ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα μετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά.
Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα μετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας,
θα αναλυθεί το θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναμένονται
συγκεκριμένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα μας το 2019.
Πηγή:cnn.gr
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Μ
πορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το «μαξιλάρι
ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των ελληνικών
τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των
τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα
ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Διαβάστε περισσότερα στο Cnn.gr
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Οικονομία
Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
11.11.2018 - 08:46
Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα
ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα μετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά.
Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα μετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας,
θα αναλυθεί το θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναμένονται
συγκεκριμένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα μας το 2019.
Πηγή: cnn.gr
Νεα Υορκη
Ελλάδα
αγορές
οικονομία
Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
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Στη Νέα Υόρκη τα «αποκαλυπτήρια» για την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Newsroom
, CNN Greece
Παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις τόσο από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, όσο και
από την πλευρά ευρωπαίων αξιωματούχων ότι δεν επείγει η έκδοση νέου ελληνικού ομολόγου,
στο οικονομικό επιτελείο αναγνωρίζουν ότι πρέπει να υπάρξει το ταχύτερο δυνατόν μια νέα
ελληνική έκδοση.
Μπορεί να μην τίθεται θέμα κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών, αφού υπάρχει το
«μαξιλάρι ασφαλείας», όμως τίθεται θέμα άμεσης ενίσχυσης της εμπορευσιμότητας των
ελληνικών τίτλων, όπως επίσης και της αποκατάστασης της πρόσβασης των επιχειρήσεων και
των τραπεζών στις αγορές για άντληση κεφαλαίων.
Έτσι μέσα στον Δεκέμβριο αναμένεται να ανακοινωθεί το πρόγραμμα δανεισμού του Δημοσίου
για το 2019 μέσω του οποίου το οικονομικό επιτελείο θέλει να αντλήσει 7 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, μια εικόνα για το χρόνο εξόδου της Ελλάδος στις αγορές θα δοθεί στους
επενδυτές στις 10 Δεκεμβρίου, οπότε κυβερνητικοί αξιωματούχοι, επιχειρηματίες, επενδυτές
και τραπεζίτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και κορυφαίοι διαχειριστές
κεφαλαίων θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό συνέδριο για την Ελλάδα που διοργανώνει η
Capital Link σε συνεργασία με το New York Stock Exchange και την υποστήριξη διεθνών
τραπεζών στις 10 Δεκεμβρίου στο Metropolitan Club της Νέας Υόρκης.
Από πλευράς κυβέρνησης θα μετάσχουν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Τουρισμού Ελενα
Κουντουρά.
Σε ειδικό πάνελ, στο οποίο θα μετάσχει ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας,
θα αναλυθεί το θέμα της επιστροφής της Ελλάδας στις αγορές και εκεί αναμένονται
συγκεκριμένες αναφορές για το πότε και πως θα δανειστεί η χώρα μας το 2019.
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Η Ελλάδα πάει στη Νέα Υόρκη
Αξιωματούχοι επιχειρηματίες
τραπεζίτες και διαχειριστές κεφαλαίων
θα βρεθούν στο επενδυτικό συνέδριο
που προσελκύει την ελίτ της Wall Street
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
θο απευθύνει μήνυμα ενώ από πλευράς
κυβέρνησης θο συμμετάσχουν ο

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΑΣΟΣ ΜΑΝΊΊΚΙΔΗΣ

y

υβερνητικοί αξιωματούχοι

επιχειρηματίες επενδυτές
και τραπεζίτες από
κ την Ελλάδα την Ευρώπη
και την Αμερική αλλά και
κορυφαίοι διαχειριστές κεφαλαίων
θα συμμετάσχουν στο επενδυτικό
για την Ελλάδα που διοργανώνει
η Capital Link σε συνεργασία
με το New York Stock Exchange και
την υποστήριξη διεθνών τραπεζών
στις 10 Δεκεμβρίου στο Metro^tan
Club της Νέας Υόρκης και το οποίο
παραδοσιακά προσελκύει την ελίτ
της Wall Street
I

συνέδριο

υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος κεντρικός ομιλητής ο
ανοιπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Χουλιοιράκης η υπουργός
Τουρισμού Ελενα Κουντουρά ο
διευθυντής Υποστήριξης
Επενδύσεων του Enterprise Greece
Ηλίας Ηλιάδης
Σε ειδικό πάνελ θα αναλυθεί
το θέμα της επιστροφής της
στις αγορές με την έκδοση
ομολόγων τόσο από την κυβέρνηση
όσο και από τις τράπεζες και
τις επιχειρήσεις ενώ θα συμμετάσχουν
ο γενικός διευθυντής του
αναπληρωτής

Ελλάδας

ΟΔΔΗΧ Δ Τσάκωνας ο K
Eurobank ο Β Κότσι
ρας Εθνική οι G Baratta BNP
Μ Jones Nomura και Ρ Brown
Citi Για ιστορίες επιτυχίας ελληνικών
πολυεθνικών θα μιλήσουν οι
P Mierkowski της BNP Α Κερα
στάρης της Intralot και Τ Κανελλόπουλος
του Τιτάνα Ο τομέας του
τουρισμού θα αναλυθεί και από τον
γενικό γραμματέα του υπουργείου
Γ Τζιόλλα αλλά και τους Ν Χατζή
της Marriott Κ Δεδη της Mirum
Hellas και Π Γκίνονο της Shaner
Για το real estate θα μιλήσουν οι
Δ Ανδριόπουλος της Dimand Ο
Αθοναστουτης Lamda Γ Χρυστκός
της Grivalia και Αρ Καρυτινός της
Pangea Για τον ρόλο της Ελλάδας
ως πύλης ενέργειας θα μιλήσουν οι
Α Jossien της BNP Μ Ρήγας της
Energean Γ Αλεξόπουλος των ΕΛΠΕ
Εμμανουήλ Παναγιωτάκης της ΔΕΗ
και Arnos Hochstein της Tellurian
Το επενδυτικό τοπίο θα αναλύσουν
Βασιλείου

οι Τ Talseth Amerra Capital D
Scham is Atlas Ν Σταθοπουλος
BC Partners S Däurman EBRD
Σ Σπυρόπουλος Oaktree Α
Διαμαντάκης Citi Τ Σολωμός
Elikonos Capital Απ.Ταμβακάκης
EOS Capital Partners Για το
τραπεζικό

σύστημα θα αναφερθούν με
συντονιστή τον Πάνο Παπάζογλου
της ΕΥ οι Βασίλης Ψάλτης Alpha
Bank Francesco Drudi EKT Νίκος

Καραμούζης Ενωση Ελληνικών
Τραπεζών Eurobank Παύλος Μυλωνάς
Εθνική και Χρήστος Μεγάλου

Πειραιώς
Τις ευκαιρίες στον τομέα των μπ
εξυπηρετούμενων δανείων και των
αναδιαρθρώσεων των χαρτοφυλακίων
θο αναλύσουν οι Θεόδωρος Αθανασόπουλος
Alpha Bank Σπύρος Πα
ντελιάς ΤτΕ Martin Czurda ΤΧΣ

Γιώργος Γεωργακόπουλος Πειραιώς
Bob Liao Citi Τέλος σε ειδικό
πάνελ θα αναλυθούν οι προοπτικές
της ναυτιλίας

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Συναντήσεις
με διεθνή funds
Μεταξύ των εταιρειών που θα
βρεθούν στη Νέα Υόρκη και
θα έχουν one-to-one συναντήσεις
με διεθνή funds και ξένους
επενδστές είναι οι Alpha
Bank Energean Oil
Gas
Eurobank Grivalia Intralot
Lamda Development Μυτιληναίος
Συμαετοχών ΕΔΠΕ Εθνική
Τράπεζα NBG Pangaea REIC
ΟΠΑΠ ΔΕΗ Τράπεζα Πειραιώς

Τιτάν Βιοχάλκο κ.ά
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Register for 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum - Monday, December 10,
2018 in NYC
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Attendance is free of charge for qualified delegates. You can request 1?1 meetings upon
registration. Capital Link's 20th Annual Capital Link Invest in Greece Forum will take place at
the Metropolitan Club in New York City on Monday, December 10, 2018. This is an
International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York
Stock Exchange and major global investment banks. The Forum will feature government and
business leaders from Greece, Europe and the United States, and top executives from the
investment, financial and business communities. The timing for this Forum is optimal. After
years of recession, Greece is slowly returning to a period of economic growth and aims to
position itself as an attractive investment and business destination. This Forum will provide the
audience with a unique blend of informational, marketing and networking opportunities.
December mark's the 20 year milestone of Capital...
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