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Η Ομογένεια στη χρονιά του κορωνοϊού: Ανασκόπηση του ομογενειακών γεγονότων
του 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
* Συνάντηση του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου με τον Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης
Αντριου Κουόμο, στην έδρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την επανέναρξη των εργασιών
ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero.
*Ορκίστηκε για δεύτερη θητεία η Γενική Εισαγγελέας του Nassau County στο Λονγκ Αϊλαντ,
Μάντλιν (Μαγδαληνή) Σίγκα.
*Επίτροπος Πολιτισμού και Κληρονομιάς του Somerset County της Νέας Ιερσέης διορίστηκε ο
επιχειρηματίας και ακαδημαϊκός Πάνος Σταυριανίδης.
* Προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ. Ελπιδοφόρου και παρουσία του
Πρωθυπουργού της Ελλάδας, Κυριάκου Μητσοτάκη πραγματοποιήθηκε η 114η τελετή των
Θεοφανείων στο Τάρπον Σπρινγκς της Φλόριδα. Ανακοινώθηκε χορηγία δύο εκατομμυρίων
ευρώ το χρόνο από την Ελλάδα στη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστώνη.
*Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου η πρώτη πανομογενειακή συγκέντρωση του
2020 στο Σταθάκειο Κέντρο στην Αστόρια, η οποία ολοκληρώθηκε με την κοπή της
βασιλόπιτας της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων Μείζονος Νέας Υόρκης.
* Με την απονομή υποτροφιών σε ομογενείς φοιτητές και την κοπή της βασιλόπιτας ξεκίνησε
τη νέα χρονιά ο Σύλλογος Ελληνοαμερικανών Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Αστόρια.
* Σε καθεστώς δοκιμαστικής επιτήρησης τέθηκαν από την Επιτροπή Ανώτερης Εκπαίδευσης
Νέας Αγγλίας το Ελληνικό Κολλέγιο και η Θεολογική Σχολή της Βοστώνης.
* Θυρανοίξια του νεόδμητου Ναού του Αγίου Βασιλείου στο New Haven του Κοννέκτικατ και
χειροτονία σε πρεσβύτερο του διακόνου Γεδεών Βαρύτιμου από τον Αρχιεπίσκοπο
Ελπιδοφόρο.
* Ιστορική επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου στην κοινότητα των Αγίων
Κωνσταντίνου και Ελένης στη Χονολούλου της Χαβάης. Ποιμαντορικές επισκέψεις σε
κοινότητες της Αριζόνας, της Καλιφόρνιας και στη Σαρλότ της Βόρειας Καρολίνας όπου
υποδέχθηκε τον ασθενούντα Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο.
* Σε Κύπρο, Ισραήλ και Ελλάδα μετέβη αντιπροσωπεία Ελληνοαμερικανικών και
Ελληνοεβραϊκών οργανώσεων, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών.
* Γαλανόλευκο το Barclay’s Center στο Μπρούκλυν εξαιτίας των Γιάννη και Θανάση
Αντετοκούμπο στον αγώνα των Μπακς έναντι των Νετς με τελικό σκορ 117 – 97.
* Ο εκτελεστικός σιευθυντής του American Jewish Committee, Ντέιβιντ Χάρις, ομιλητής στην
εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος του Ελληνικού Εβραϊσμού, που
διοργάνωσε το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη στο Hebrew Union College.
* To bραβείο “Ελληνικής Κληρονομιάς” απένειμε η κοινότητα των Τριών Ιεραρχών στο
Μπρούκλιν στον επιχειρηματία Τζον Κατσιματίδη.
* Την τελευταία του πνοή άφησε σε νοσοκομείο του Μπρονξ όπου νοσηλευτόταν μετά την
απόπειρα αυτοκτονίας που έκανε ο Φώτης Ντούλος, ο οποίος κατηγορείτο για την εξαφάνιση
και διαφαινόμενη δολοφονία της εν διαστάσει συζύγου του, Τζένιφερ.
* Από το κατάμεστο ιστορικό θέατρο “Apollo” στο Χάρλεμ ξεκίνησε την περιοδεία του στις ΗΠΑ
ο δημοφιλής τραγουδιστής, Γιώργος Νταλάρας έχοντας δίπλα του τους Μιχάλη Τζουγανάκη,
Ασπασία Στρατηγού, Αλέξανδρο Τζουγανάκη & Ορχήστρα.
* Την ανασύσταση του Ανωτάτου Συμβουλίου για την Ελληνική Παιδεία -με πρόεδρο την
εκπαιδευτικό Αθηνά Κρομμύδα- ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.
* Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Cyprus Children’s Fund Thomas
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C. Kyrus.
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
*Απονομή Βραβείων Αριστείας “Οι Άγιοι Τρεις Ιεράρχαι” από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο
στους 47 αριστεύσαντες στην Εξέταση Νεοελληνικής γλώσσας
*Δωρεές 23 χιλιάδων δολαρίων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ομογένειας από τον Παγχιακό
Σύλλογο “Κοραής” της Νέας Υόρκης στην εκδήλωση για τα 108 χρόνια του.
* Ο εκπαιδευτικός Δημοσθένης Τριανταφύλλου διορίστηκε διευθυντής του Γραφείου
Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης.
*Δύο χειροτονίες διακόνων από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο: του Γεωργίου Γιαβρή ο οποίος
έλαβε το όνομα Μιχαήλ, στο Σικάγο, και του Παύλου Σωτηρέλη ο οποίος έλαβε το όνομα
Ιερώνυμος στο παρεκκλήσι του Τιμίου Σταυρού της Βοστώνης.
* Στη Νέα Υόρκη, τη Νέα Ιερσέη και την Ουάσιγκτον ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για
θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Κώστας Βλάσης.
* Στον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο το 24ο Φειδιππίδειο Βραβείο του GAEPIS/ “COSMOS FM”.
* Πέντε Αρχιεπισκοπικές Περιφέρειες διαμορφώνονται στην Αμεσο Αρχιεπισκοπική Περιφέρεια:
Μανχάτταν και Μπρονξ με Επίτροπο τον π. Χρυσόστομο Γκίλμπερτ, Αστόριας, Μπρούκλυν
και Στάτεν Αϊλαντ με Επίτροπο τον π. Νεκτάριο Παπαζαφειρόπουλο, Λονγκ Αϊλαντ και
υπόλοιπου Κουίνς με Επίτροπο τον Επίσκοπο Μηδείας Απόστολο, Westchester και
Κοννέκτικατ με Επίτροπο τον π. Παναγιώτη Ορφανάκο και Upstate New York με Επίτροπο τον
π. Κωνσταντίνο Σιταρά.
* Δωρεά δύο εκατομμυρίων δολαρίων από τον επιχειρηματία Τζορτζ Μάρκους από την
Καλιφόρνια για την ανοικοδόμηση του Ιερού Ναού και Εθνικού Προσκυνήματος του Αγίου
Νικολάου στο Μανχάταν. Υπόσχεση δωρεάς δέκα εκατομμυρίων δολαρίων για τον Αγιο
Νικόλαο από το Ιδρυμα της Οικογένειας Σπανού.
*Διήμερο αφιερωμένο στον σκηνοθέτη Κώστα Γαβρά διοργάνωσε το Hellenic Film Society USA
στο Μουσείο Κινούμενης Εικόνας της Νέας Υόρκης με προβολή των ταινιών “Ενήλικοι στην
Αίθουσα” και “Ζ”. Παρόντες και οι πρωταγωνιστές της πρώτης ταινίας, Χρήστος Λούλης και
Αλέξανδρος Μπουρδούμης.
* Συναυλία – αφιέρωμα στο Λίνο Κόκοτο με πρωτοβουλία του Συλλόγου Αθηναίων και τη
συμμετοχή μουσικών της Ομογένειας με επικεφαλής τον Τάσο Παπαϊωάννου. Παρών και ο
ίδιος ο συνθέτης που γιόρταζε τα γενέθλιά του.
* Υπόσχεση δωρεάς 20 εκατ. δολαρίων από το Ταμείο “Πίστη: Για τον Ελληνισμό και την
Ορθοδοξία” για την αποπεράτωση του Ναού του Αγίου Νικολάου.
*Δωρεά πέντε εκατομμυρίων δολαρίων για την αποπεράτωση του Άγίου Νικολάου ανακοίνωσε
η “Ηγεσία των 100” στο 29ο Συνέδριό της που έγινε παρουσία του Αρχιεπισκόπου
Ελπιδοφόρου στο Palm Beach της Φλόριδας.
* Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο ιστορικός της Εκκλησίας της Αμερικής, Πολ Μανώλης.
*Με επιτυχία διεξήχθη το 44ο ετήσιο Φεστιβάλ Ελληνικών Χορών της Μητρόπολης Αγίου
Φραγκίσκου, στο Αναχαιμ της Καλιφόρνιας, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ελπιδοφόρου.
*Το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Νικόλ Μαλλιωτάκη, υποψήφια για τη Βουλή
των Αντιπροσώπων, και τον Μιχάλη Ταννούση, υποψήφιος για την 64η εκλογική περιφέρεια
του Μπρούκλιν και του Στάτεν Αϊλαντ.
ΜΑΡΤΙΟΣ
*Αποστολή βοήθειας της Χιακής Ομοσπονδίας Αμερικής, αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων,
στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου και στα κέντρα υγείας Χίου και Πυργίου.
*Η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Αστόρια γίνεται η πρώτη
ομογενειακή εκδήλωση που ακυρώνεται για προληπτικούς λόγους.
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* Ο πρώην Πρέσβης των ΗΠΑ στο Βέλγιο, Τομ Κορολόγος, ο διευθύνων σύμβουλος της
Mohegan Sun, Μάριος Κοντομέρκος και ο Δήμαρχος Σπάρτης, Πέτρος Δούκας,
ανακοινώθηκαν ως οι Τελετάρχες της παρέλασης στην 5η Λεωφόρο.
*Πρώτες οδηγίες από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο και την Ιερά Επαρχιακή Σύνοδο της
Αρχιεπισκοπής Αμερικής προς τους κληρικούς και λαϊκούς για την αντιμετώπιση της πανδημίας
του κορωνοϊού.
*Δυναμικό συλλαλητήριο ομογενών στην Πλατεία Αθηνών για στήριξη και αλληλεγγύη στους
κατοίκους των ακριτικών νησιών του Αιγαίου και του Εβρου.
*Η 17χρονη μαθήτρια Δέσποινα Αναστασίου, με καταγωγή από την Αθήνα και τη Χίο,
αναδείχθηκε “Μις Ανεξαρτησία” για το 2020 κατά τον ετήσιο διαγωνισμό που
πραγματοποιήθηκε στο Σταθάκειο Κέντρο στην Αστόρια.
*Την αναβολή της εθνικής παρέλασης που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 29 Μαρτίου στην 5η
Λεωφόρο του Μανχάτταν, ανακοίνωσε το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
Μείζονος Νέας Υόρκης λόγω του κορωνοϊού.
*Στον Αγιο Νικόλαο του Φλάσινγκ η Κληρικολαϊκή της Αμέσου Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας.
*Ο 94χρονος βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, George Possas, ο πρώτος ομογενής
θύμα του κορωνοϊού.
* Στον Ιερό Ναό του Σωτήρος στο Ράι ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος για την εις διάκονο
χειροτονίαν του Δημητρίου Μπαλίδη.
* Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αμερικής ανακοινώνει επιπλέον προληπτικά μέτρα υπό την απειλή
εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού. Κλείνει η Αρχιεπισκοπή, ακυρώνεται το δημόσιο πρόγραμμα
του Αρχιεπισκόπου. Με έναν ιερέα και έναν ιεροψάλτη οι ακολουθίες στους ναούς της
Αρχιεπισκοπής. Στο παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου τελείται από τον Αρχιεπίσκοπο
Ελπιδοφόρο η πρώτη παράκληση για την προστασία από τον κορωνοϊό.
* Στην απόφαση να αναστείλουν τα δια ζώσης μαθήματα και να συνεχίσουν διαδικτυακά
προχωρούν τα ομογενειακά σχολεία, ημερήσια και απογευματινά/σαββατιανά.
* Συντετριμμένη η κοινότητα της Αγίας Τριάδος/ Αγίου Νικολάου θρηνεί τους Ανδρέα
Κουτσουδάκη και Στέλιο Βολικάκη. Και οι δύο είχαν είχαν παρευρεθεί στο κρητικό γλέντι στο
Στάτεν Αϊλαντ, στις 7 Μαρτίου.
* Δωρεά 50 χιλιάδων δολαρίων από την Εθνική Φιλόπτωχο Αδελφότητα της Αρχιεπισκοπής
στους Οργανισμούς Feeding America Network και Meals on Wheels America.
*Κεκλεισμένων των θυρών, με μόνους παρόντες τα μέλη των οικογενειών τους έγιναν από τον
Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο οι εις πρεσβύτερον χειροτονίες των π. Γεωργίου Καζούλη, στην
Κοίμηση της Θεοτόκου στο Μπρούκλυν και π. Μιχαήλ Παλαμάρα στον Αρχάγγελο Μιχαήλ του
Πορτ Ουάσιγκτον.
*Σ’ έναν άδειο κυριολεκτικά Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στο Μανχάτταν, ανήμερα της εορτής
του Ευαγγελισμού και της εθνικής επετείου του 1821, η εις πρεσβύτερον χειροτονία του π.
Σπυρίδωνος Χατζή.
*Η Ιερά Αρχιεπισκοπή ανακοίνωσε την αναβολή της επίσκεψης του Οικουμενικού Πατριάρχη
Βαρθολομαίου στις ΗΠΑ. Διαδικτυακά η τελετή αποφοίτησης του Ελληνικού Κολεγίου και της
Θεολογικής Σχολής του Τιμίου Σταυρού.
* Πρωτοβουλία για τη δημιουργία μιας διαδικτυακής πλατφόρμας που θα ενώσει τον
οικουμενικό Ελληνισμό εξετάζουν το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (HACC) και
ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Νέας Υόρκης.
* Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών, από επιπλοκές του κορωνοϊού ο πρόεδρος της Σκοπευτικής,
Αλιευτικής και Θηρευτικής Ομοσπονδίας, Στυλιανός Μανής.
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
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* 17 χρόνια στην υπηρεσία του Ελληνισμού της Αμερικής συμπλήρωσε η Greek News
* Εθελούσια προσφορά από τους Επαρχιούχους Μητροπολίτες του 20% των μισθών τους για
την ενίσχυση των αναγκών της Εκκλησίας για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο
*Χορηγίες 70 χιλιάδων δολαρίων από το Ταμείο Αρωγής Κυπριοπαίδων σε επτά κυπριακούς
μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που βοηθούν παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες.
* Ακυρώθηκε το θερινό πρόγραμμα των Κατασκηνώσεων της Αρχιεπισκοπής Αμερικής στο
Ιονικό Χωριό.
*Εφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ο πρώην Διευθυντής του Γραφείου του ΕΟΤ
στη Νέα Υόρκη, Χρύσανθος Πετσίλας.
* Απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών ο πρώην πρόεδρος της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας, Χρήστος
Κοσοβίτσας, ενεργό μέλος της Ομογένειας για πολλές δεκαετίες.
* Αφιέρωμα στον Ιερό Ναό και Εθνικό Προσκύνημα του Αγίου Νικολάου από την εκπομπή “60
Minutes” του CBS.
*Κεκλεισμένων των θυρών οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας στους ναούς και τα
μοναστήρια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χωρίς διανομή «των Βαΐων, των κεριών, των λαμπάδων,
του ιερού μυστηρίου του Αγίου Ευχελαίου, των ανθέων του κουβουκλίου του Επιταφίου, των
ωών και του Αγίου Φωτός του Πάσχα». Στο παρεκκλήσι του Αποστόλου Παύλου, στην έδρα
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, χοροστάτησε των ιερών ακολουθιών ο Αρχιεπίσκοπος
Ελπιδοφόρος.
* Απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών ο π. Ιωακείμ Βαλασιάδης.
* Καθημερινές παρακλήσεις και τρισάγια από τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο για τους πιστούς
της Αρχιεπισκοπής Αμερικής οι οποίοι έφυγαν από τη ζωή ή υποφέρουν εξαιτίας της
πανδημίας του κορωνοϊού.
*Εφυγαν από τη ζωή με διαφορά τεσσάρων ημερών, χτυπημένοι από τον κορωνοϊό, ο πρώην
πρόεδρος του Αγίου Παύλου στο Χέμπστεντ Γιώργος Παπαζήκος και η σύζυγός του Καλλιόπη,
πρώην προέδρου της Φιλοπτώχου.
* Τη δημιουργία “Ταμείου αρωγής της Ελληνικής Ορθοδόξου Αρχιεπισκοπής Αμερικής για τον
COVID-19” ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος. Στα άτομα που αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερες οικονομικές δυσκολίες εξαιτίας της πανδημίας θα χορηγείται βοήθημα μέχρι δυόμισι
χιλιάδες δολάρια.
ΜΑΪΟΣ
* Στήριξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης υποσχέθηκε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως
μιλώντας στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο του Γραφείου Ελληνικής Παιδείας σε
συνεργασία με το Ανώτατο Συμβούλιο για την Ελληνική Παιδεία.
* Απεβίωσε σε ηλικία 73 ετών ο Μιχάλης Χαλκιάς, ιδιοκτήτης του “Grand Prospect Hall” στο
Μπρούκλιν.
* Απεβίωσε σε ηλικία 92 ετών ο Ευγένιος Ρωσσίδης, ιδρυτής του Αμερικανο-Ελληνικού
Ινστιτούτου (AHI).
* Στο Σταθάκειο Κέντρο στην Αστόρια η έπαρση της Σημαίας του Πόντου για την Ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
* Απεβίωσε σε ηλικία 90 ετών ο ιδρυτής της εταιρείας “Kontos Foods”, Ευριπίδης Κόντος.
* Εφυγε από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών ο βετεράνος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Ανδρέας
Μουσαλίμας.
*Διαδικτυακός ο Μαραθώνιος Αγάπης του Ελληνικού Τμήματος Ronald McDonald House.
*Μαθητές μόνο μέχρι την 5η τάξη θα δέχεται από το Σεπτέμβριο το Ημερήσιο Σχολείο του
Καθεδρικού.
* Για 11η συνεχή χρονιά η δίμηνη εκστρατεία της Greek News για την προώθηση του ελληνικού
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Τουρισμού με γενικό θέμα «Πάμε Ελλάδα, «γιατί αγαπούμε την Ελλάδα”.
*Πιλοτική εφαρμογή σε ελληνικά σχολεία της Αμερικής της πρωτοβουλίας “StaEllinika” της
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελλην&#95
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Μιχάλης Κατρίνης: «Tι έγινε το 2020 για τις Τράπεζες. Τι δεν έγινε για τους πολίτες.
Έργα και ημέρες της Κυβέρνησης»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ενημερωτικό σημείωμα του βουλευτή Μιχάλη Κατρίνη, υπεύθυνου Κ.Ο. του Κινήματος
Αλλαγής για θέματα ανάπτυξης
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
Παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του υπουργού Οικονομικών περί άμεσης
εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα ( η τελευταία από τον κ. Σταϊκούρα στο Capital Link Forum
στις 15 Δεκμβρίου), την 21η Δεκεμβρίου η κυβέρνηση, με τροπολογία που κατέθεσε στο
‘’κατεπείγον’’ πολυνομοσχέδιο των 16 υπουργείων και 24 υπουργικών υπογραφών, μετέθεσε
την ημερομηνία εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα
· Για τα φυσικά πρόσωπα την 1η Ιουνίου 2021
· Για τους εμπόρους την 1η Μαρτίου 2021
Αξίζει να σημειωθεί ότι :
· Το Κίνημα Αλλαγής, με πρώτη υπογράφουσα τη Φώφη Γεννηματά, κατέθεσε τροπολογία στις
23 Νοεμβρίου 2020 όπου ζητούσε αναστολή εφαρμογής του πτωχευτικού κώδικα (συνολικά)
μέχρι την 1ηΜαϊου 2021, ημερομηνία που συμπίπτει με το τέλος της αναστολής φορολογικών
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων λόγω covid-19. Η τροπολογία, στην οποία ζητούσαμε και
αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας μέχρι την 1η Μαϊου, δεν έγινε δεκτή από την
κυβέρνηση.
· Στη συζήτηση της 21ης Δεκεμβρίου στην ολομέλεια της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών κ.
Σταϊκούρας δεν παρέστη στη Βουλή ούτε, φυσικά, έλαβε το λόγο για να υποστηρίξει την
τροπολογία που κατέθεσε.
· Η προχειρότητα της κυβέρνησης φαίνεται από το γεγονός ότι στη σχετική τροπολογία
προβλέπεται έναρξη του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών (με τις περιβόητες ως
240 δόσεις) την 1ηΙουνίου 2021, ενώ της πτωχευτικής διαδικασίας την 1η Μαρτίου 2021.
Δηλαδή η πτώχευση (για τους εμπόρους) προηγείται της όποιας προσπάθειας εξωδικαστικής
ρύθμισης οφειλών (παγκόσμια πρωτοτυπία).
Στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι οι πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου για τους εμπόρους
ξεκινούν την 1η Ιουνίου (όπως ατυχώς απάντησε ο υφυπουργός κ. Ζαββός σε ερώτησή μας
στην ολομέλεια), απαντά η ίδια η τροπολογία στην οποία αναφέρεται με σαφήνεια ότι:
· Μέχρι την 1η Ιουνίου, αρμόδιο δικαστήριο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο, ανεξάρτητα από
το ύψος του οικονομικού αντικειμένου (για όλες τις πτωχεύσεις δηλαδή)
· Τα άρθρα 172-188 που εκκινούν την 1η Ιουνίου αφορούν μόνο την αρμοδιότητα του
δικαστηρίου που θα ασχοληθεί με τις πτωχεύσεις (Ειρηνοδικείο για πτωχεύσεις μικρού
αντικειμένου- Πολυμελές Πρωτοδικείο για πτωχεύσεις μεγαλύτερων εταιρειών)
και δεν αναστέλλουν τις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου που διενεργούνται κανονικά από το
Πολυμελές Πρωτοδικείο μέχρι την 1η Ιουνίου
Θετική εξέλιξη η παροχή της δυνατότητας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στο Ν.3869/2010,
χωρίς όμως να καθίσταται σαφές (λόγω της νομοθετικής σύγχυσης του οικονομικού επιτελείου
και της διφορούμενης διατύπωσης στην ίδια τροπολογία) αν αυτή παρατείνεται ως την
1η Μαρτίου ή την 1ηΙουνίου. Στο σχετικό ερώτημά , ο κ. Ζαββός δεν απάντησε.
—————————————————————————————————————————————ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΓΕΦΥΡΑ
Στις 28 Ιουλίου 2020 ο κ. Σταϊκούρας ανακοίνωσε το τέλος του καθεστώτος προστασίας
πρώτης κατοικίας και την έναρξη του προγράμματος-Γέφυρα με την επιδότηση των δανείων,
χαρακτηρίζοντάς το ως το πλέον αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας.
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Η πρώτη προθεσμία της 30ης Σεπτεμβρίου έδωσε τη θέση της στην καταληκτική ημερομηνία
της 31ηςΟκτωβρίου για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στο πρόγραμμα επιδότησης δόσης.
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος στις 28 Ιουλίου ήταν 518 εκατ. ευρώ για το 2020 και
2021.
Ο προϋπολογισμός αυτός έπεσε στα 388 εκατ .ευρώ (108 εκατ. ευρώ για το 2020 και 280 εκατ.
ευρώ για το 2021) στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και το τελικό σχέδιο προϋπολογισμού
όπως κατατέθηκε και ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2020
Η μείωση των 130 εκατ. ευρώ να συνιστά παραδοχή εσφαλμένης εκτίμησης της κυβέρνησης
περί έκτασης εφαρμογής του προγράμματος, αλλά και του πραγματικού αριθμού δικαιούχων.
Στον ιστότοπο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους μέχρι τη Δευτέρα 21
Δεκεμβρίου ήταν αναρτημένος μόνο ο αριθμός των αιτήσεων (160.467) όχι όμως και ο αριθμός
των εγκρίσεων των δανείων, ο οποίος ανακοινώθηκε προφορικά από τον κ. Ζαββό στην
ολομέλεια και εμφανίστηκε (κατόπιν της σχετικής επισήμανσης) στον ιστότοπο την επόμενη
ημέρα!
Τα στοιχεία είναι απογοητευτικά!
Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου είχαν εγκριθεί 9,9 εκατ. ευρώ για 42.449 δάνεια που αφορούν 26.059
δικαιούχους.
Δηλαδή, μέσα σε 4 μήνες εφαρμογής του προγράμματος, από τα 108 εκατ. ευρώ που είχαν
προγραμματιστεί να διατεθούν για τη στήριξη των δανειοληπτών, έχουν απορροφηθεί μόλις τα
9,9 εκατ. ευρώ, ποσοστό 9,1%!!!
Επιπλέον, πάνω από το 85% των εγκρίσεων αφορά ενήμερα δάνεια, αφού στα ληξιπρόθεσμα
(πάνω από 90 ημέρες καθυστέρηση) οι τράπεζες ζητούν εφάπαξ καταβολή του 2,5-5% του
συνόλου του οφειλόμενου δανείου για να προχωρήσουν σε ρύθμιση (και επιδότηση δόσης).
Άρα, όσοι είχαν ‘’κόκκινα ‘’ δάνεια και οι οποίοι αναμένονται να αυξηθούν μέσα στην κρίση
9όταν πάψει και το moratorium από τις τράπεζες) θα κινδυνεύσουν με κατάσχεση και
πλειστηριασμό αμέσως μόλις ανοίξουν τα δικαστήρια, αφού η κυβέρνηση δεν έχει φέρει
νομοθετική ρύθμιση για αναστολή πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και ‘’κρύβεται’’ πίσω από
τις ΚΥΑ των lockdown που έχουν κλείσει τα δικαστήρια.
—————————————————————————————————————————————
ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Η κυβέρνηση έφερε με καθυστέρηση, μετά από παρατήρηση της Ε.Ε., τις διατάξεις της οδηγίας
2015/751, οι οποίες προβλέπουν κυρώσεις στην περίπτωση καταχρηστικών χρεώσεων από τις
τράπεζες για ηλεκτρονικές συναλλαγές
Θυμίζουμε τις ενέργειες του Κινήματος Αλλαγής σε σχέση με το ζήτημα των χρεώσεων των
τραπεζών:
· Στις 4 Νοεμβρίου 2019, η Φώφη Γεννηματά μαζί με βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής
επισκέπτεται το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αναδεικνύοντας το θέμα των υψηλών
χρεώσεων
· Στις 17 Οκτωβρίου 2019, κλιμάκιο του Κινήματος Αλλαγής επισκέπτεται τον πρόεδρο της
Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Λιανό, θέτοντάς του το ζήτημα
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
· Στις 14 Οκτωβρίου 2019 επίκαιρη ερώτηση Κατρίνη στον υπουργό Ανάπτυξης για τις
υπέρογκες χρεώσεις
· Στις 17 Οκτωβρίου 2019 ερώτηση και καταγγελία του ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη για
το αν είναι σύννομες οι χρεώσεις των τραπεζών με τον κανονισμό 751/2015
· Στις 21 Οκτωβρίου 2019 κατάθεση τροπολογίας από όλη την Κοινοβουλευτική Ομάδα για την
απαγόρευση καταχρηστικών χρεώσεων των τραπεζών που απορρίφθηκε από την κυβέρνηση
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· Στις 24 Οκτωβρίου 2019 επίκαιρη ερώτηση του αντιπροέδρου της Βουλής κ.
Κωνσταντινόπουλου για τις υψηλές χρεώσεις
· Στις 13 Μαρτίου 2020 ερώτηση βουλευτών για αναστολή τραπεζικών χρεώσεων εν μέσω
πανδημίας
· Στις 30 Μαρτίου ερώτηση βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής για κατάργηση των προμηθειών
μέσα στο lockdown
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Νίκος Τσάκος: Αυτό είναι ένα καταπληκτικό επίτευγμα!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Dr.Νικος Π. Τσάκος Πρόεδρος και CEO της Tsakos Energy Navigation και Chairman Intertanko 2014-2018, είχε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Costas Paris, Senior Reporter The Wall Street Journal στο πλαίσιο του 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum
“Greece – Looking ahead with Confidence”.
Ο κ. Costas Paris, Senior Reporter - The Wall Street Journal, σημείωσε εισαγωγικά:
«Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με κάτι που μερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοηθεί από
πολλούς στην ευρύτερη κοινότητα των μεταφορών. Η Ελλάδα είναι ένα μικρό έθνος. Ωστόσο,
παραμένει στην πρώτη γραμμή της ναυτιλίας εδώ και δεκαετίες. Είναι το κυρίαρχο έθνος. Πώς
μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί τη δεσπόζουσα θέση της, δεδομένου
ότι άλλα έθνη, ειδικά από την Ασία όπως η Κίνα, έχουν κρατική χρηματοδότηση για τον στόλο
τους, έχοντας πρόσβαση σε όση χρηματοδότηση χρειάζονται και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους»,
αναρωτήθηκε ο κ. Costas Paris στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
Ο Dr. Νίκος Τσάκος στην τοποθέτηση του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή της ναυτιλίας από την αρχαιότητα. Είναι μια χώρα που περιβάλλεται από
θάλασσα και ο στόλος της αποτελεί το 55% του εμπορικού θαλάσσιου στόλου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και περισσότερο από το 20% του παγκόσμιου στόλου. Αυτό λοιπόν είναι ένα
καταπληκτικό επίτευγμα για μια χώρα περίπου 10 εκατομμυρίων ανθρώπων. Το μέγεθος της
Ελλάδας είναι περίπου ίσο με αυτό ενός μικρού χωριού στην Κίνα, όμως παρόλα αυτά
εξακολουθεί να ελέγχει το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου. Παραδοσιακά, από τα
αρχαία χρόνια και τη μυθολογία, είναι προφανές πόσο σημαντική ήταν η θάλασσα για την
Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι σήμερα και για τόσες γενιές.»
«Ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζουμε είναι η απομάκρυνση των νέων από τη
ναυτιλία», υποστήριξε ο κ. Νικόλαος Τσάκος. Πρέπει να παρέχουμε τα κατάλληλα κίνητρα για
την προσέλκυση και εκπαίδευση των νέων. Αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Ιδρύματος
Μαρία Τσάκος στην ναυτική εκπαίδευση.
Όσον αφορά την πράσινη ναυτιλία, ο κ. Τσάκος είπε ότι η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσματικό,
οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον είδος μεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων αγαθών, με
πολύ μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα το οποίο η ναυτιλία προσπαθεί πάντα να διατηρεί σε
χαμηλά επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου έχει επιτευχθεί με
αρνητικό αποτύπωμα στο περιβάλλον της τάξεως του 2,8%, σημαντικό μεν αλλά κατά πολύ
μικρότερο συγκριτικά με εκείνο των αεροπορικών μεταφορών του 10% ή το 20% των οδικών
μεταφορών. Ο κ. Τσάκος διευκρίνισε ότι παρόλο που η ναυτιλία δεν είναι η κύρια αιτία
πρόκλησης ρύπανσης του περιβάλλοντος, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να
επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050. Η ναυτιλία εξαρτάται τόσο
πολύ από το περιβάλλον που δεν θα γίνουν αποδεκτές «παρακάμψεις» για την επίτευξη του
στόχου.
Σχετικά με το πλοίο του μέλλοντος ο κ. Τσάκος είπε ότι προς το παρόν θα λειτουργούμε
σύμφωνα με τη λύση που προτείνεται από τον ΙΜΟ με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023,
δηλαδή τη μείωση της ταχύτητας στα υπάρχοντα πλοία. Η ελάττωση της ταχύτητας θα μειώσει
σημαντικά τις εκπομπές και θα δώσει χρόνο στους επιστήμονες, τους μηχανικούς και τα
ναυπηγεία να εργαστούν επάνω στις λύσεις, είτε αυτό λέγεται υδρογόνο, είτε αμμωνία, είτε
φυσικό αέριο, που είναι άλλη μια καλή επιλογή, για την κατασκευή του «σωστού» πλοίου .
Έτσι, η μείωση της ταχύτητας αποτελεί τη μεσοπρόθεσμη λύση.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation είπε ότι η πανδημία
δημιούργησε ένα πολύ άνισο πεδίο. «Βιώνουμε λειτουργικές και εμπορικές συνθήκες που δεν
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έχουμε ξαναδεί. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας, δεδομένου ότι η ναυτιλία είναι
ανθρωποκεντρική, είναι ο πιο σημαντικός. Σε καθημερινή βάση λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα
για τη διασφάλιση της ψυχικής και σωματικής υγείας του πληρώματος μας. Πολλές χώρες
έχουν αναλάβει μονομερείς ενέργειες για να μην επιτρέψουν στους ναυτικούς να αποβιβαστούν
από πλοία. Έχουμε ανθρώπους που δεν έχουν δει τις οικογένειές τους για περισσότερο από
ένα χρόνο. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος και μέσω του ΙΜΟ – του Διεθνούς Οργανισμού
Ναυτιλίας προσπαθούμε να συντονίσουμε και να κάνουμε αυτή τη διαδικασία να λειτουργεί
ομαλά. Αλλά η κατάσταση παραμένει δύσκολη».
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Brown Hotels: Ρίχνουμε 100 εκατ. ευρώ και ανοίγουμε 20 ξενοδοχεία σε Ελλάδα και
Κύπρο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------από newsroom
Πριν από λίγο καιρό ο όμιλος Brown Hotels δέχτηκε
μια πολύ δελεαστική προσφορά: να πουλήσει ένα από τα ακίνητα που έχει
στην Ελλάδα σε τιμή τριπλάσια από την τιμή αγοράς. Ωστόσο, ο διεθνής
όμιλος των design hotels αρνήθηκε να το κάνει.
Αυτό αποκάλυψε προ ημερών ο Λέων Άβιγκαδ, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της Brown Hotels
μιλώντας στο 22ο ετήσιο Capital Link Forum, ξεδιπλώνοντας παράλληλα, τα σχέδιά του για
επέκταση του χαρτοφυλακίου του με τη δημιουργία πάνω από 20 ξενοδοχείων σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη Λεμεσό και Λευκωσία.
Η επένδυση έχει χρονικό ορίζοντα τους επόμενους 18 μήνες και θα ξεπεράσει τα 100 εκατ.
ευρώ.
Αφορά το μπραντ Brown Hotels και άλλες μικρότερες μπράντες του ομίλου, ο
οποίος ήδη λειτουργεί ξενοδοχεία στις συγκεκριμένες πόλεις.
Στην Αθήνα είναι το Brown Acropol Hotel και το Dave Red hotel .
Σύμφωνα με τον Αβιγκαδ η πανδημία δεν έχει αλλάξει τα σχέδια του
ομίλου, ο οποίος θα ανοίξει 11 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Ο
κορωνοιός δεν έπληξε την αισιοδοξία μας. Οποιος είναι ανοιχτόμυαλος και
ευέλικτος θα προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Η επένδυσή μας μας
έχει ανταμείψει μέχρι στιγμής», είπε χαρακτηριστικά.
Η Brown Hotels αναζητά ευκαιρίες που ανέκυψαν μετά την πανδημία στον
κλάδο της φιλοξενίας και στράφηκε στον τομέα της πολυήμερης διαμονής.
Εξού και δημιούργησε το Brown Living, ένα νέο κόνσεπτ που προσφέρει
παρατεταμένη διαμονή σε ξενοδοχεία.
Όπως λέει ο Αβιγκαδ, μέχρι στιγμής έχει φανεί επιτυχημένο αυτό το
κόνσεπτ και υπάρχουν σκέψεις μετατροπής κάποιων νέων ακινήτων της στην
Ελλάδα σε Brown Living,
Για το μέλλον ο Αβιγκαδ ανέφερε ότι η Brown Hotels θέλει να επεκτείνει αυτό το κόνσεπτ στην
ελληνική αγορά και να προωθήσει το ίματζ της Αθήνας ως ενός από τους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς.
Πηγή: newmoney.gr
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Brown Hotels: Ετοιμάζουμε επένδυση €100 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο - [Newmoney.gr]
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο όμιλος θα ανοίξει πάνω από 20 ξενοδοχεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Λεμεσό και Λευκωσία "Η πανδημία δεν πλήττει την αισιοδοξία μας Πριν από λίγο καιρό ο όμιλος Brown Hotels
δέχτηκε μια πολύ δελεαστική προσφορά: να πουλήσει ένα από τα ακίνητα που έχει στην
Ελλάδα σε τιμή τριπλάσια από την τιμή αγοράς. Ωστόσο, ο διεθνής όμιλος των design hotels
αρνήθηκε να το κάνει. Αυτό αποκάλυψε προ ημερών ο Λέων Άβιγκαδ, ιδρυτής και
συνιδιοκτήτης της Brown Hotelsμιλώντας στο 22ο ετήσιο Capital Link Forum, ξεδιπλώνοντας
παράλληλα, τα σχέδιά του για επέκταση του χαρτοφυλακίου του με τη δημιουργία πάνω από
20 ξενοδοχείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Λεμεσό και Λευκωσία. Η επένδυση έχει χρονικό
ορίζοντα τους επόμενους 18 μήνες και θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Αφορά το μπραντ
Brown Hotels και άλλες μικρότερες μπράντες του ομίλου, ο οποίος ήδη λειτουργεί ξενοδοχεία
στις συγκεκριμένες πόλεις. Στην Αθήνα είναι το Brown Acropol Hotel και το Dave Red hotel .
Ο όμιλος θα ανοίξει πάνω από 20 ξενοδοχεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Λεμεσό και Λευκωσία "Η πανδημία δεν πλήττει την αισιοδοξία μας Πριν από λίγο καιρό ο όμιλος Brown Hotels
δέχτηκε μια πολύ δελεαστική προσφορά: να πουλήσει ένα από τα ακίνητα που έχει στην
Ελλάδα σε τιμή τριπλάσια από την τιμή αγοράς. Ωστόσο, ο διεθνής όμιλος των design hotels
αρνήθηκε να το κάνει. Αυτό αποκάλυψε προ ημερών ο Λέων Άβιγκαδ, ιδρυτής και
συνιδιοκτήτης της Brown Hotelsμιλώντας στο 22ο ετήσιο Capital Link Forum, ξεδιπλώνοντας
παράλληλα, τα σχέδιά του για επέκταση του χαρτοφυλακίου του με τη δημιουργία πάνω από
20 ξενοδοχείων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Λεμεσό και Λευκωσία. Η επένδυση έχει χρονικό
ορίζοντα τους επόμενους 18 μήνες και θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ. Αφορά το μπραντ
Brown Hotels και άλλες μικρότερες μπράντες του ομίλου, ο οποίος ήδη λειτουργεί ξενοδοχεία
στις συγκεκριμένες πόλεις. Στην Αθήνα είναι το Brown Acropol Hotel και το Dave Red hotel .
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Brown Hotels: Ετοιμάζουμε επένδυση €100 εκατ. σε Ελλάδα και Κύπρο
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ο όμιλος θα ανοίξει πάνω από 20 ξενοδοχεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη Λεμεσό και Λευκωσία «Η πανδημία δεν πλήττει την αισιοδοξία μας
Πριν από λίγο καιρό ο όμιλος Brown Hotels δέχτηκε μια πολύ δελεαστική προσφορά: να
πουλήσει ένα από τα ακίνητα που έχει στην Ελλάδα σε τιμή τριπλάσια από την τιμή αγοράς.
Ωστόσο, ο διεθνής όμιλος των design hotels αρνήθηκε να το κάνει.
Αυτό αποκάλυψε προ ημερών ο Λέων Άβιγκαδ, ιδρυτής και συνιδιοκτήτης της Brown Hotels
μιλώντας στο 22ο ετήσιο Capital Link Forum, ξεδιπλώνοντας παράλληλα, τα σχέδιά του για
επέκταση του χαρτοφυλακίου του με τη δημιουργία πάνω από 20 ξενοδοχείων σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη Λεμεσό και Λευκωσία.
Η επένδυση έχει χρονικό ορίζοντα τους επόμενους 18 μήνες και θα ξεπεράσει τα 100 εκατ.
ευρώ. Αφορά το μπραντ Brown Hotels και άλλες μικρότερες μπράντες του ομίλου, ο οποίος
ήδη λειτουργεί ξενοδοχεία στις συγκεκριμένες πόλεις.
Στην Αθήνα είναι το Brown Acropol Hotel και το Dave Red hotel .
Σύμφωνα με τον Αβιγκαδ η πανδημία δεν έχει αλλάξει τα σχέδια του ομίλου, ο οποίος θα
ανοίξει 11 ξενοδοχεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Ο κορωνοιός δεν έπληξε την αισιοδοξία
μας. Οποιος είναι ανοιχτόμυαλος και ευέλικτος θα προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Η
επένδυσή μας μας έχει ανταμείψει μέχρι στιγμής», είπε χαρακτηριστικά.
Η Brown Hotels αναζητά ευκαιρίες που ανέκυψαν μετά την πανδημία στον κλάδο της
φιλοξενίας και στράφηκε στον τομέα της πολυήμερης διαμονής. Εξού και δημιούργησε το
Brown Living, ένα νέο κόνσεπτ που προσφέρει παρατεταμένη διαμονή σε ξενοδοχεία.
Όπως λέει ο Αβιγκαδ, μέχρι στιγμής έχει φανεί επιτυχημένο αυτό το κόνσεπτ και υπάρχουν
σκέψεις μετατροπής κάποιων νέων ακινήτων της στην Ελλάδα σε Brown Living,
Για το μέλλον ο Αβιγκαδ ανέφερε ότι η Brown Hotels θέλει να επεκτείνει αυτό το κόνσεπτ στην
ελληνική αγορά και να προωθήσει το ίματζ της Αθήνας ως ενός από τους κορυφαίους
τουριστικούς προορισμούς.
Διαβάστε ακόμη:
Αύριο στην Ελλάδα τα εμβόλια – Πώς κλείνουμε ραντεβού, ποιοι εμβολιάζονται πρώτοι
Bitcoin: Πόσα θα κερδίζατε τώρα αν ποντάρατε $1.000 την Πρωτοχρονιά του 2020
Μείωση ενοικίου: Άνοιξε η πλατφόρμα – Για ποιους ισχύει το «κούρεμα» 80% και για ποιους το
40%
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Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Σε εφαρμογή μπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα
καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταμεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν μπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει μεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταμεία ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές
και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, προκειμένου να μην
δημιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος
Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί
μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής
συμπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηματοδοτηθεί
από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιμο από τις αρχές του 2020 και το είχε αποκαλύψει το
Σin, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της πανδημίας. Τώρα θα υλοποιηθεί με χρήματα
από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συμπεριφοράς (credit
bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα,
που θα λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και
θα δημιουργείται το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, με τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση
απευθύνεται σε τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει μόνο τα εισοδήματά του, αλλά
θα τσεκάρει το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια,
αφού τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άμεσα τη συμπεριφορά του
υποψήφιου δανειολήπτη.
Σήμερα το μόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που
έχουν κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς μπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν
είναι ακόμη κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση με το εισόδημα του αιτούντος και υπάρχει
κίνδυνος μελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ.
εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συμβολαίου.
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Η υλοποίηση της Πατρών-Πύργου στην πρώτη γραµµή για το 2021
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει
περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά.
Κα...
«Προχωράμε προς το 2021 με σίγουρα βήματα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαμε
πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα μπορούμε να χαμογελάμε ξανά. Και η Ελλάδα να
επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης, με έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στην ομιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital
Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουμε ως το τέλος της πανδημίας με τις
λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να προετοιμαστούμε εντατικά για την
ανάκαμψη της οικονομίας.Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα έργα υποδομών θα
υπηρετούν το νέο παραγωγικό μοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής. Προκειμένου να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: «Αναγάγουμε τον Πειραιά, τα λιμάνια
του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθμίζουμε την
Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο
μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον
Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη.
Παράλληλα, επενδύουμε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδρομίων». Δύο
άξονες για τις υποδομές το 2021 Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής ανέπτυξε τους δύο
μεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασμός στον τομέα
των υποδομών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που
αλλάζουν τα δεδομένα στο χώρο των έργων.Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε
ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόμου 4412. Ο νέος νόμος, θεσμοθετεί την
ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, και το κυριότερο, αντιμετωπίζει στη ρίζα του
το μεγάλο πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβλημα των παράλογα υψηλών
εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, μια
εμβληματική μεταρρύθμιση του χώρου, που θα επιταχύνει την αναπτυξιακή
προοπτική της χώρας μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης. Πρόσθεσε ότι
παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτομίας, με
τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τομέα, μεταφέρεται
τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο δημόσιο, μειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό
Δημόσιο. «Ενώνουμε δυνάμεις και τα αποτελέσματα μπορούν να είναι
εντυπωσιακά», σημείωσε. Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων
υποδομής. «Στόχος μας είναι να μπουν στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο κ.
Καραμανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που μέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να
προχωρούν με ταχύτητα. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες Από τη μία
πλευρά, τα μεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραμανλής, η κυβέρνηση βρήκε
τελματωμένα αλλά κατάφερε να σώσει: Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως
είναι το νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.Ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδρομικά έργα, επισημαίνοντας ότι το
σιδηροδρομικό μας δίκτυο υστερεί σημαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωμορφίας
της χώρας μας, τα σιδηροδρομικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισμένες περιπτώσεις
εξαιρετικά περίπλοκα. Όμως, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου
σιδηροδρομικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο
που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των «μεγάλων έργων»
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να συμπεριλάβει και τα σιδηροδρομικά έργα.
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Νίκος Τσάκος: Η µείωση της ταχύτητας θα δώσει χρόνο µέχρι να έχουµε το
«πράσινο» πλοίο του µέλλοντος
Το πράσινο πλοίο του µέλλοντος, αυτό που θα δώσει µηδενικούς ρύπους από τη ναυτιλία, δεν είναι ακόµα
εδώ. Ωστόσο, όπως επεσήµανε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της στο πλαίσιο του 22nd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”., που πραγµατοποιήθηκε στη Νέα
Υόρκη προς το παρόν θα λειτουργούµε σύµφωνα µε τη λύση που προτείνεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό
Οργανισµό µε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023. Δηλαδή τη µείωση της ταχύτητας στα υπάρχοντα πλοία.
«Η ελάττωση της ταχύτητας θα µειώσει σηµαντικά τις εκποµπές και θα δώσει χρόνο στους επιστήµονες,
τους µηχανικούς και τα ναυπηγεία να εργαστούν επάνω στις λύσεις, είτε αυτό λέγεται υδρογόνο, είτε
αµµωνία, είτε φυσικό αέριο, που είναι άλλη µια καλή επιλογή, για την κατασκευή του «σωστού» πλοίου .
Έτσι, η µείωση της ταχύτητας αποτελεί τη µεσοπρόθεσµη λύση», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάκος.
Όσον αφορά την πράσινη ναυτιλία, ο κ. Τσάκος είπε ότι η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσµατικό, οικονοµικό
και φιλικό προς το περιβάλλον είδος µεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων αγαθών, µε πολύ µικρό
περιβαλλοντικό αποτύπωµα το οποίο η ναυτιλία προσπαθεί πάντα να διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι το 90% του παγκόσµιου εµπορίου έχει επιτευχθεί µε αρνητικό αποτύπωµα στο περιβάλλον
της τάξεως του 2,8%, σηµαντικό µεν αλλά κατά πολύ µικρότερο συγκριτικά µε εκείνο των αεροπορικών
µεταφορών του 10% ή το 20% των οδικών µεταφορών. Ο κ. Τσάκος διευκρίνισε ότι παρόλο που η ναυτιλία
δεν είναι η κύρια αιτία πρόκλησης ρύπανσης του περιβάλλοντος, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050. Η ναυτιλία εξαρτάται τόσο πολύ
από το περιβάλλον που δεν θα γίνουν αποδεκτές «παρακάµψεις» για την επίτευξη του στόχου. Ως τον
µεγαλύτερο κίνδυνο που διατρέχει ο κλάδος, ο κ. Τσάκος χαρακτήρισε την αποµάκρυνση των νέων από τη
ναυτιλία. «Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που αντιµετωπίζουµε είναι η αποµάκρυνση των νέων από τη
ναυτιλία», υποστήριξε. «Πρέπει να παρέχουµε τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση και εκπαίδευση
των νέων», σηµείωσε χαρακτηριστικά ενώ έκανε και εκτενή αναφορά στις πρωτοβουλίες που έχει
αναλάβει το Ίδρυµα Μαρία Τσάκος για την ναυτική εκπαίδευση, και την προσέλκυση νέων στη ναυτιλία.
Μεταξύ άλλων και το TEENS ΠΟΥ Ίδρυσε το 2018 στη Χίο η οικογένεια Τσάκου και είναι το πρώτο
ιδιωτικό, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ναυτικό λύκειο στην Ευρώπη. Η ελληνική ναυτιλία Σηµείωσε
επίσης ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της ναυτιλίας από την αρχαιότητα. «Είναι µια χώρα
που περιβάλλεται από θάλασσα και ο στόλος της αποτελεί το 55% του εµπορικού θαλάσσιου στόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο από το 20% του παγκόσµιου στόλου. Αυτό λοιπόν είναι ένα
καταπληκτικό επίτευγµα για µια χώρα περίπου 10 εκατοµµυρίων ανθρώπων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Τσάκος και προσέθεσε ότι: «Το µέγεθος της Ελλάδας είναι περίπου ίσο µε αυτό ενός µικρού χωριού στην
Κίνα, όµως παρόλα αυτά εξακολουθεί να ελέγχει το µεγαλύτερο µέρος του παγκόσµιου εµπορίου.
Παραδοσιακά, από τα αρχαία χρόνια και τη µυθολογία, είναι προφανές πόσο σηµαντική ήταν η θάλασσα
για την Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, µέχρι σήµερα και για τόσες γενιές.» Τέλος σε ότι αφορά την
πανδηµία του κορονοιού ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation είπε ότι η
πανδηµία δηµιούργησε ένα πολύ άνισο πεδίο. «Βιώνουµε λειτουργικές και εµπορικές συνθήκες που δεν
έχουµε ξαναδεί. Ωστόσο, ο ανθρώπινος παράγοντας, δεδοµένου ότι η ναυτιλία είναι ανθρωποκεντρική,
είναι ο πιο σηµαντικός. Σε καθηµερινή βάση λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα για τη διασφάλιση της ψυχικής
και σωµατικής υγείας του πληρώµατος µας. Πολλές χώρες έχουν αναλάβει µονοµερείς ενέργειες για να
µην επιτρέψουν στους ναυτικούς να αποβιβαστούν από πλοία. Έχουµε ανθρώπους που δεν έχουν δει τις
οικογένειές τους για περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος και µέσω του ΙΜΟ –
του Διεθνούς Οργανισµού Ναυτιλίας προσπαθούµε να συντονίσουµε και να κάνουµε αυτή τη διαδικασία να
λειτουργεί οµαλά. Αλλά η κατάσταση παραµένει δύσκολη». Διαβάστε επίσης: Ακολουθήστε το mononews.gr
στο για την πιο ξεχωριστή ενηµέρωση
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ - [News.makedonias.gr]
Πηγή Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει. Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος
της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας
µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες....ΠηγήΣχετικά 2020-12-24
Πηγή Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει. Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος
της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας
µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες....ΠηγήΣχετικά 2020-12-24
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece
ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο
22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης.
Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά
έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων
υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του
Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των
logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο
που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων
στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο
σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις
που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση
βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
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Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ. Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό
µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά
έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία
σε όλη τη χώρα.
Φωτογραφία: Eurokinisi
Διαβάστε επίσης:
Lockdown: Ρεκόρ τροχονοµικών παραβάσεων
SOS! Ανάρπαστα γίνονται τα παλαιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα
Πρόστιµο άνω των 15.000 ευρώ για πινακίδες ΔΟΚ
The post Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ appeared first on NewsAuto.gr.
Πηγή: https://www.newsauto.gr/category/news
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ
Γιώργος Ανδρής
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece
ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά
έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων
υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του
Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των
logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο
που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων
στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο
σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις
που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση
βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ. Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό
µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά
έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία
σε όλη τη χώρα.
Φωτογραφία: Eurokinisi
Διαβάστε επίσης:
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ
Πηγή Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει.
Πηγή: news.makedonias.gr
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ΝΕΑ Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece
ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει. What Car ?H βρωµιά είναι ένας κρυµµένος εχθρός
που βρίσκεται στον κινητήρα σας - Εξοντώστε τον ευκολαΑσφάλεια; Μην ανησυχείς - Με αξιοπιστία και
οικονοµίαΓιατί κρατάς το παλιό αφού εύκολα παίρνεις καινούργιο µε ανταλλαγή;Ποια εταιρεία δίνει τώρα
δίνει 6.000€ έκπτωση;Ελληνικό Car Of The Year - Ψήφισε και κερδισε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και άλλα
"Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα", τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece. Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως...
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ
Follow @report247gr
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece
ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο
22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης.
Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά
έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων
υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του
Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των
logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο
που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων
στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο
σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις
που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση
βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
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Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ. Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό
µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά
έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία
σε όλη τη χώρα.
Φωτογραφία: Eurokinisi
Διαβάστε επίσης:
Lockdown: Ρεκόρ τροχονοµικών παραβάσεων
SOS! Ανάρπαστα γίνονται τα παλαιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα
Πρόστιµο άνω των 15.000 ευρώ για πινακίδες ΔΟΚ
Follow @report247gr
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece
ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα
δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ. Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας
δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα
είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
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Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Φωτογραφία: Eurokinisi
Διαβάστε επίσης:
Lockdown: Ρεκόρ τροχονοµικών παραβάσεων
SOS! Ανάρπαστα γίνονται τα παλαιά και ρυπογόνα αυτοκίνητα
Πρόστιµο άνω των 15.000 ευρώ για πινακίδες ΔΟΚ
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ
Γιώργος Κ. Ανδρής ([email protected])
24/12/2020 20:15
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών µιλώντας στο στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece
ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα και πάλι θα πρωταγωνιστήσει.
What Car ?

Ποια εταιρεία δίνει τώρα δίνει 6.000€ έκπτωση;
Ελληνικό Car Of The Year - Ψήφισε και κερδισε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο
και άλλα
Θέλεις smart µε κατανάλωση 0 λίτρα; Δες εδω
Ασφάλεια; Μην ανησυχείς - Με αξιοπιστία και οικονοµία
Μοναδικά πολυτελή SUV µε κατανάλωση 1,4 λτ./100 χλµ!
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο
22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης.
Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά
έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων
υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του
Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των
logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο
που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων
στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο
σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις
που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
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επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση
βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ. Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό
µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά
έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία
σε όλη τη χώρα.
Φωτογραφία: Eurokinisi
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Oλοκληρωµένο πλάνο έργων ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο
Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης.
Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά
έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων
υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του
Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των
logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο
που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων
στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο
σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις
που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
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Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση
βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ. Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό
µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά
έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία
σε όλη τη χώρα.
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Greece Needs to Reposition its Tourism Product, Say Hospitality Experts
6 shares Photo source: Grand Hyatt Athens Greece needs to reposition its tourism product and improve connectivity
in order to emerge stronger from the coronavirus (Covid-19) pandemic, according to tourism experts. Speaking during
the recent online 22nd Annual Capital Link - Invest in Greece Forum, Alejandro Hernandez-Puertola, founding partner
and CEO of hospitality investment group HIP, said that Greece offers many opportunities for investment in the
hospitality segment. "Greece is a very important tourism market in southern Europe, offering many opportunities to
buy and transform hotels, bring new technologies and brands, and reposition hotels," Hernandez-Puertola said. "The
country is doing a very good job... Greece invests on reposititioning its hotels in order to increase the value of its
existing infrastructure. I believe that it is more important to reposition a property than build more hotels," he added.
Puertola also spoke...
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Θετικός απολογισµός για το 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum
Θετικός απολογισµός για το 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum
“Συνάντηση Κορυφής” για την ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις. Συµµετείχαν κορυφαίοι Αµερικανοί
και διεθνείς επενδυτές, διεθνείς και ελληνικές επιχειρήσεις και ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.
Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου,
2020 ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισµούς, καθώς επίσης και µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής
επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής κοινότητας. 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. Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα
συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Σε συνέχεια της
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας,
τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να
µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που
διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο
σκιαγράφησε µε τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της
Ελληνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή, προβάλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της
οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο
αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση: παραγωγικής,
τεχνολογικά προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο
διέψευσε τους απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και τους
επαίνους τους.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.

“GREEK SHIPPING AT THE FOREFRONT OF GLOBAL TRADE –
INDUSTRY & THOUGHT LEADERSHIP”
Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO - Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman - Intertanko 20142018
Σε µία συζήτηση µε: κ. Costas Paris, Senior Reporter - The Wall Street Journal
Ο Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO - Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman - Intertanko
2014-2018 δήλωσε: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της ναυτιλίας από την αρχαιότητα. Είναι µια
χώρα που περιβάλλεται από θάλασσα και ο στόλος της αποτελεί το 55% του εµπορικού θαλάσσιου στόλου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο από το 20% του παγκόσµιου στόλου. Αυτό λοιπόν είναι ένα
καταπληκτικό επίτευγµα για µια χώρα περίπου 10 εκατοµµυρίων ανθρώπων. Το µέγεθος της Ελλάδας είναι
περίπου ίσο µε αυτό ενός µικρού χωριού στην Κίνα, όµως παρόλα αυτά εξακολουθεί να ελέγχει το
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µεγαλύτερο µέρος του παγκόσµιου εµπορίου. Παραδοσιακά, από τα αρχαία χρόνια και τη µυθολογία, είναι
προφανές πόσο σηµαντική ήταν η θάλασσα για την Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, µέχρι σήµερα και για
τόσες γενιές.».
«Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που αντιµετωπίζουµε είναι η αποµάκρυνση των νέων από τη ναυτιλία»,
υποστήριξε ο κ. Νικόλαος Τσάκος. Πρέπει να παρέχουµε τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση και
εκπαίδευση των νέων. Αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Ιδρύµατος Μαρία Τσάκος στην ναυτική
εκπαίδευση.
Όσον αφορά την πράσινη ναυτιλία, ο κ. Τσάκος είπε ότι η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσµατικό, οικονοµικό
και φιλικό προς το περιβάλλον είδος µεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων αγαθών, µε πολύ µικρό
περιβαλλοντικό αποτύπωµα το οποίο η ναυτιλία προσπαθεί πάντα να διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι το 90% του παγκόσµιου εµπορίου έχει επιτευχθεί µε αρνητικό αποτύπωµα στο περιβάλλον
της τάξεως του 2,8%, σηµαντικό µεν αλλά κατά πολύ µικρότερο συγκριτικά µε εκείνο των αεροπορικών
µεταφορών του 10% ή το 20% των οδικών µεταφορών. Ο κ. Τσάκος διευκρίνισε ότι παρόλο που η ναυτιλία
δεν είναι η κύρια αιτία πρόκλησης ρύπανσης του περιβάλλοντος, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050. Η ναυτιλία εξαρτάται τόσο πολύ
από το περιβάλλον που δεν θα γίνουν αποδεκτές «παρακάµψεις» για την επίτευξη του στόχου.
Σχετικά µε το πλοίο του µέλλοντος ο κ. Τσάκος είπε ότι προς το παρόν θα λειτουργούµε σύµφωνα µε τη
λύση που προτείνεται από τον ΙΜΟ µε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή τη µείωση της ταχύτητας
στα υπάρχοντα πλοία. Η ελάττωση της ταχύτητας θα µειώσει σηµαντικά τις εκποµπές και θα δώσει χρόνο
στους επιστήµονες, τους µηχανικούς και τα ναυπηγεία να εργαστούν επάνω στις λύσεις, είτε αυτό λέγεται
υδρογόνο, είτε αµµωνία, είτε φυσικό αέριο, που είναι άλλη µια καλή επιλογή, για την κατασκευή του
«σωστού» πλοίου . Έτσι, η µείωση της ταχύτητας αποτελεί τη µεσοπρόθεσµη λύση.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation είπε ότι η πανδηµία δηµιούργησε ένα
πολύ άνισο πεδίο. «Βιώνουµε λειτουργικές και εµπορικές συνθήκες που δεν έχουµε ξαναδεί. Ωστόσο, ο
ανθρώπινος παράγοντας, δεδοµένου ότι η ναυτιλία είναι ανθρωποκεντρική, είναι ο πιο σηµαντικός. Σε
καθηµερινή βάση λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα για τη διασφάλιση της ψυχικής και σωµατικής υγείας του
πληρώµατος µας. Πολλές χώρες έχουν αναλάβει µονοµερείς ενέργειες για να µην επιτρέψουν στους
ναυτικούς να αποβιβαστούν από πλοία. Έχουµε ανθρώπους που δεν έχουν δει τις οικογένειές τους για
περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος και µέσω του ΙΜΟ – του Διεθνούς
Οργανισµού Ναυτιλίας προσπαθούµε να συντονίσουµε και να κάνουµε αυτή τη διαδικασία να λειτουργεί
οµαλά. Αλλά η κατάσταση παραµένει δύσκολη».
Ο κ. Costas Paris, Senior Reporter - The Wall Street Journal, δήλωσε: «Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε κάτι
που µερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοηθεί από πολλούς στην ευρύτερη κοινότητα των µεταφορών. Η
Ελλάδα είναι ένα µικρό έθνος. Ωστόσο, παραµένει στην πρώτη γραµµή της ναυτιλίας εδώ και δεκαετίες.
Είναι το κυρίαρχο έθνος. Πώς µια µικρή χώρα όπως η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί τη δεσπόζουσα
θέση της, δεδοµένου ότι άλλα έθνη, ειδικά από την Ασία όπως η Κίνα, έχουν κρατική χρηµατοδότηση για
τον στόλο τους, έχοντας πρόσβαση σε όση χρηµατοδότηση χρειάζονται και µάλιστα µε ευνοϊκούς όρους»,
αναρωτήθηκε ο κ. Costas Paris στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
Συναντήσεις Ξένων Θεσµικών Επενδυτών
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες
εταιρείες, καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη
παρούσα συγκυρία πραγµατοποιήθηκαν µέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας.
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions
για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραµανλή.
Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas
Ridge Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton
Vance • European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners •
Global Value Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR Koa Capital Partners, LLC • Melqart
Asset Management • Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital
• ProValue AG • Schafer Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap
Capital • Waterwheel
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
“Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήρο της Νέας Υόρκης”
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Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή µορφή µε τίτλο «GREEK
AMERICAN ISSUER DAY AT NYSE» κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαµερικανικές και Ελληνικών
συµφερόντων εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell
- καµπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock
Exchange.
Πιο συγκεκριµένα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ.
Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 20142018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15
Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωµένοι από τον Captain Panagiotis
N. Tsakos, και τους εκπροσώπους των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE :
κκ., Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer - Diana
Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO - Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO
of Dorian LPG USA LLC and Theodore Young, CFO, Dorian LPG - Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael
Gregos – CFO - Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone – Vice Chairman - Safe Bulkers
Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary - Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti President/CEO - και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
FORUM OVERVIEW
Πιο συγκεκριµένα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ.
Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 20142018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15
Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωµένοι από τον Captain Panagiotis
N. Tsakos, και τους εκπροσώπους των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE :
κκ., Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer - Diana
Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO - Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO
of Dorian LPG USA LLC and Theodore Young, CFO, Dorian LPG - Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael
Gregos – CFO - Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone – Vice Chairman - Safe Bulkers
Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary - Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti President/CEO - και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
FORUM OVERVIEW
Το Συνέδριο, µέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε, προσέφερε στους
συµµετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή µορφή του
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
112 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε:
Περισσότερα από 1,000 άτοµα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο
Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα
µέλη της Κυβέρνησης.
Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδοµών & Μεταφορών µε ξένα funds που ενδιαφέρονται για την
Ελλάδα
Με στόχο τη µακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και αξιόπιστη
πληροφόρηση, το Συνέδριο δηµιούργησε µια «βιβλιοθήκη» έγκυρου περιεχοµένου σχετικά µε την
Ελλάδα στην οποία οι διεθνείς επενδυτές µπορούν να ανατρέχουν για πολύ µεγάλο χρονικό
διάστηµα µετά το τέλος του Συνεδρίου.
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) Ελληνικές Τράπεζες και εξέχον Κυβερνητικό
Επιτελείο:
Τους συµµετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. και ο
κ. Ajay Kanani, Director, International Capital Markets - New York Stock Exchange που τόνισε τη
µακροχρόνια σχέση και υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, στις
Ελληνικές επιχειρήσεις και στην Ελληνική Ναυτιλία.
Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο
Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το κεντρικό µήνυµα της
Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and
Eurasian Affairs, U.S. Department of State • Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the
Aegean and Western Balkans - US International Development Finance Corporation
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι της ΕΛΛΑΔΟΣ
• κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών • κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων • κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας • κ. Κυριάκος
Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης • κ. Κώστας Καραµανλής, Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών • κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού • κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για τη δηµοσιονοµική πολιτική • κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής
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Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ • κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων • Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Λιµένων Λιµενικής
Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων • κ. Alex Patelis, Chief Economic Adviser στον Πρωθυπουργό • κ.
Μιχάλης Αργυρού, Chairman of Council of Economic Advisers, Υπουργείο Οικονοµικών • κ. Riccardo
Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων • κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Director General - Οργανισµός
Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
Τράπεζα της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής • κ. Σπύρος Παντελιάς, Director,
Financial Stability Department
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures
Group - Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες: Alpha Bank • Eurobank – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος –
Τράπεζα Πειραιώς
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς: κ. Martin
Bijsterbosch, Adviser – Country coordinator for Greece - Directorate General Economics - European Central
Bank • κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member - European Stability Mechanism (ESM)
• κα. Andreea Moraru, Director, Greece & Cyprus - European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. •
BrookStreet Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation •
HIP Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS Greece • Brown
Hotels • CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. PC • Google • Hines
Greece • Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras Group Inc (MG) •
Mohegan Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Athens Water Supply & Sewage Company S.A.
(EYDAP) • Alpha Bank • ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings •
ElvalHalcor • Fourlis Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic Gas Transmission
System Operator (DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda Development S.A. • Motor Oil (Hellas) •
Mytilineos S.A. • National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties REIC / Zeus Group • OTE Group of
Companies • Piraeus Bank • Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece (PPC) •
Sarantis • Terna Energy • Titan Cement Group • Trastor REIC (Varde Global Real Estate) • Viohalco S.A - ΑΛΛΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Elikonos
Capital Partners • Enterprise Greece • Envolve Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning
Solutions • Greek National Tourism Organization (GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of
Assets and Participation (HCAP) • Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public
Revenue • Intrum Hellas • Public Debt Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa Hellenic Hotels
S.A. • SMERemediumCap • Venture Friends - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners
Law Firm • Lambadarios Law firm • Machas & Partners Law Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law Partnership •
Reed Smith LLP • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Capital Product Partners (CPLP) • Danaos Corporation (DAC) • Diana Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG (LPG) •
Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY) • EuroSeas (ESEA) • Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) •
Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk Carriers (SBLK) • Tsakos Energy Navigation (TEN)
Το Συνέδριο διοργανώθηκε :
Σε συνεργασία µε: New York Stock Exchange
SPONSORS:
Lead Sponsors : Η Citi και η Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου τα τελευταία 12
χρόνια.
Platinum Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: EY • Goldman Sachs • Nomura International
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Libra Group • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN Hellas • OTE Group
of Companies • Reed Smith • Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm
Χορηγοί: Allen & Overy LLP • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS Greece • AXIA Ventures
Group • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Eldorado Gold • Eurobank • Greek National Tourism Organization •
Hellenic Petroleum • HSBC Greece • GT - GEK TERNA Group of Companies • Intrum Hellas • Jacobs • Karatzas &
Partners • Lambadarios Law Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Orilina Properties REIC •
PotamitisVekris • Prodea Investments • Public Power Corporation SA – Hellas • TEMES S.A • Trastor REIC
Υποστηρικτές Χορηγοί: AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York
Community Bank • BrookStreet Equity Partners LLP • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital
Partners • Flott & Co. PC • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Grivalia Management • Hellenic Republic
Asset Development Fund • Mytilineos • OPAP • SMERemediumCap
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Consulate General of Greece in NY • Athens Chamber of Commerce & Industry •
Piraeus Chamber of Commerce & Industry • Economic Chamber of Greece • Hellenic Federation of Enterprises –
SEV • AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Consulate General of Greece, NY –
Trade Office • Cyprus-US Chamber of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European
Financial Management Association (EFM) • EMBCA • Endeavor • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA •
Greek Energy Forum • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American Women's Council (HAWK) •
Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic Bank Association • Hellenic Bankers Association UK •
Hellenic Fund and Asset Management Association • Hellenic Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic
Initiative
MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis • Banking News • Cosmos
FM 91.5 NY • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald • efoplistesnews.gr • Greek Reporter • Hellas FM • Hellas
Journal By Mignatiou.Com • Hellenic News of America • Hellenic DNA, Digital News America • KATHIMERINI •
KATHIMERINI English Edition – The New York Times International • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek
Business File • Piraeus365.gr • World Energy News
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε:
https://forums.capitallink.com/greece/2020/
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
(Investor Relations & Financial Communication) παρέχοντας συµβουλευτικές υπηρεσίες στο τοµέα
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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.
Η Capital Link είναι µέλος του Baltic Exchange και συνεργάζεται στενά µε το Χρηµατιστήριο της Νέας
Υόρκης, το NASDAQ και το Χρηµατιστήριο του Λονδίνου καθώς και µε σηµαντικούς διεθνείς και
παγκόσµιους οργανισµούς του κλάδου, εστιάζοντας στους κύριους τοµείς της δραστηριότητος της.
H Capital Link διοργανώνει ετησίως µία σειρά δεκατεσσάρων Συνεδρίων στη Νέα Υόρκη, Λονδίνο,
Αθήνα, Λεµεσό, Σαγκάη, Σιγκαπούρη, Τόκυο και Hong Kong, που αφορούν στους κύριους τοµείς
δραστηριότητάς της. Δέκα 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.
Εκτός από τα συνέδρια, η Capital Link διοργανώνει Webinars µε έµφαση σε επενδυτικές στρατηγικές, σε
διάφορους τοµείς και κρίσιµα θέµατα ενδιαφέροντος για την επενδυτική κοινότητα και εταιρικές
παρουσιάσεις. Η παγκόσµια πλατφόρµα µάρκετινγκ της Capital Link ενισχύει την προβολή και την
εµβέλεια αυτών των γεγονότων σε παγκόσµια κλίµακα, µε διάρκεια πέραν της ηµεροµηνίας κατά την
οποία πραγµατοποιείται το κάθε γεγονός, καθιστώντας 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 το Ελληνο-Αµερικανικό
Ινστιτούτο AHI στην Washington.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
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“Greece – Looking Ahead With Confidence”
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις
Συµµετείχαν Κορυφαίοι Αµερικανοί και Διεθνείς Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές
Επιχειρήσεις, Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισµοί, και Ανώτερα Κυβερνητικά Στελέχη

Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, 2020 ως ψηφιακό
συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς,
καθώς επίσης και µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής
κοινότητας. 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. Η Ψηφιακή
µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Σε συνέχεια της
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας,
τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να
µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει
επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό
κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε µε
τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή,
προβάλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας
καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό
πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά
προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους
απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και τους επαίνους τους.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.
“GREEK SHIPPING AT THE FOREFRONT OF GLOBAL TRADE – INDUSTRY & THOUGHT LEADERSHIP”
Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO – Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman – Intertanko 2014-2018
Σε µία συζήτηση µε:
κ. Costas Paris, Senior Reporter – The Wall Street Journal
Ο Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO – Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman – Intertanko 20142018 δήλωσε: «Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της ναυτιλίας από την αρχαιότητα. Είναι µια χώρα
που περιβάλλεται από θάλασσα και ο στόλος της αποτελεί το 55% του εµπορικού θαλάσσιου στόλου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και περισσότερο από το 20% του παγκόσµιου στόλου. Αυτό λοιπόν είναι ένα
καταπληκτικό επίτευγµα για µια χώρα περίπου 10 εκατοµµυρίων ανθρώπων. Το µέγεθος της Ελλάδας είναι
περίπου ίσο µε αυτό ενός µικρού χωριού στην Κίνα, όµως παρόλα αυτά εξακολουθεί να ελέγχει το
µεγαλύτερο µέρος του παγκόσµιου εµπορίου. Παραδοσιακά, από τα αρχαία χρόνια και τη µυθολογία, είναι
προφανές πόσο σηµαντική ήταν η θάλασσα για την Ελλάδα, όλα αυτά τα χρόνια, µέχρι σήµερα και για
τόσες γενιές.»
«Ο µεγαλύτερος κίνδυνος που αντιµετωπίζουµε είναι η αποµάκρυνση των νέων από τη ναυτιλία»,
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υποστήριξε ο κ. Νικόλαος Τσάκος. Πρέπει να παρέχουµε τα κατάλληλα κίνητρα για την προσέλκυση και
εκπαίδευση των νέων. Αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Ιδρύµατος Μαρία Τσάκος στην ναυτική
εκπαίδευση.
Όσον αφορά την πράσινη ναυτιλία, ο κ. Τσάκος είπε ότι η ναυτιλία είναι το πιο αποτελεσµατικό, οικονοµικό
και φιλικό προς το περιβάλλον είδος µεταφοράς τεράστιων ποσοτήτων αγαθών, µε πολύ µικρό
περιβαλλοντικό αποτύπωµα το οποίο η ναυτιλία προσπαθεί πάντα να διατηρεί σε χαµηλά επίπεδα. Αξίζει
να σηµειωθεί ότι το 90% του παγκόσµιου εµπορίου έχει επιτευχθεί µε αρνητικό αποτύπωµα στο περιβάλλον
της τάξεως του 2,8%, σηµαντικό µεν αλλά κατά πολύ µικρότερο συγκριτικά µε εκείνο των αεροπορικών
µεταφορών του 10% ή το 20% των οδικών µεταφορών. Ο κ. Τσάκος διευκρίνισε ότι παρόλο που η ναυτιλία
δεν είναι η κύρια αιτία πρόκλησης ρύπανσης του περιβάλλοντος, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια
για να επιτύχει τους στόχους που έχουν τεθεί για το 2030 και το 2050. Η ναυτιλία εξαρτάται τόσο πολύ
από το περιβάλλον που δεν θα γίνουν αποδεκτές «παρακάµψεις» για την επίτευξη του στόχου.
Σχετικά µε το πλοίο του µέλλοντος ο κ. Τσάκος είπε ότι προς το παρόν θα λειτουργούµε σύµφωνα µε τη
λύση που προτείνεται από τον ΙΜΟ µε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2023, δηλαδή τη µείωση της ταχύτητας
στα υπάρχοντα πλοία. Η ελάττωση της ταχύτητας θα µειώσει σηµαντικά τις εκποµπές και θα δώσει χρόνο
στους επιστήµονες, τους µηχανικούς και τα ναυπηγεία να εργαστούν επάνω στις λύσεις, είτε αυτό λέγεται
υδρογόνο, είτε αµµωνία, είτε φυσικό αέριο, που είναι άλλη µια καλή επιλογή, για την κατασκευή του
«σωστού» πλοίου . Έτσι, η µείωση της ταχύτητας αποτελεί τη µεσοπρόθεσµη λύση.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της Tsakos Energy Navigation είπε ότι η πανδηµία δηµιούργησε ένα
πολύ άνισο πεδίο. «Βιώνουµε λειτουργικές και εµπορικές συνθήκες που δεν έχουµε ξαναδεί. Ωστόσο, ο
ανθρώπινος παράγοντας, δεδοµένου ότι η ναυτιλία είναι ανθρωποκεντρική, είναι ο πιο σηµαντικός. Σε
καθηµερινή βάση λαµβάνονται τα δέοντα µέτρα για τη διασφάλιση της ψυχικής και σωµατικής υγείας του
πληρώµατος µας. Πολλές χώρες έχουν αναλάβει µονοµερείς ενέργειες για να µην επιτρέψουν στους
ναυτικούς να αποβιβαστούν από πλοία. Έχουµε ανθρώπους που δεν έχουν δει τις οικογένειές τους για
περισσότερο από ένα χρόνο. Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος και µέσω του ΙΜΟ – του Διεθνούς
Οργανισµού Ναυτιλίας προσπαθούµε να συντονίσουµε και να κάνουµε αυτή τη διαδικασία να λειτουργεί
οµαλά. Αλλά η κατάσταση παραµένει δύσκολη».
Ο κ. Costas Paris, Senior Reporter – The Wall Street Journal, δήλωσε: «Επιτρέψτε µου να ξεκινήσω µε κάτι που
µερικές φορές είναι δύσκολο να κατανοηθεί από πολλούς στην ευρύτερη κοινότητα των µεταφορών. Η
Ελλάδα είναι ένα µικρό έθνος. Ωστόσο, παραµένει στην πρώτη γραµµή της ναυτιλίας εδώ και δεκαετίες.
Είναι το κυρίαρχο έθνος. Πώς µια µικρή χώρα όπως η Ελλάδα θα συνεχίσει να διατηρεί τη δεσπόζουσα
θέση της, δεδοµένου ότι άλλα έθνη, ειδικά από την Ασία όπως η Κίνα, έχουν κρατική χρηµατοδότηση για
τον στόλο τους, έχοντας πρόσβαση σε όση χρηµατοδότηση χρειάζονται και µάλιστα µε ευνοϊκούς όρους»,
αναρωτήθηκε ο κ. Costas Paris στην εισαγωγική του τοποθέτηση.
Συναντήσεις Ξένων Θεσµικών Επενδυτών
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία
πραγµατοποιήθηκαν µέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας.
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions
για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραµανλή.
Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge
Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance •
European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value
Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management •
Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG • Schafer
Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel
“Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή µορφή µε τίτλο «GREEK
AMERICAN ISSUER DAY AT NYSE» κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαµερικανικές και Ελληνικών
συµφερόντων εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell
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– καµπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange.
Πιο συγκεκριµένα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ. Νίκος Τσάκος,
Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το
“Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης, πλαισιωµένοι από τον Captain Panagiotis N. Tsakos, και τους εκπροσώπους των
ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE : κκ., Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis –
Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer – Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO –
Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG USA LLC and Theodore Young, CFO, Dorian LPG
– Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO – Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted
C Petrone – Vice Chairman – Safe Bulkers Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary – Mistras Group
Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti – President/CEO – και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
FORUM OVERVIEW
Το Συνέδριο, µέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε, προσέφερε στους
συµµετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή µορφή του
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 112 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε:
• Περισσότερα από 1,000 άτοµα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο
• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα µέλη
της Κυβέρνησης.
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υποδοµών & Μεταφορών µε ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Με στόχο τη µακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και αξιόπιστη
πληροφόρηση, το Συνέδριο δηµιούργησε µια «βιβλιοθήκη» έγκυρου περιεχοµένου σχετικά µε την Ελλάδα
στην οποία οι διεθνείς επενδυτές µπορούν να ανατρέχουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά το
τέλος του Συνεδρίου.
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) Ελληνικές Τράπεζες και εξέχον Κυβερνητικό Επιτελείο:
Τους συµµετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. και ο κ. Ajay
Kanani, Director, International Capital Markets – New York Stock Exchange που τόνισε τη µακροχρόνια σχέση και
υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στην
Ελληνική Ναυτιλία.
Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των
ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το κεντρικό µήνυµα της Κυβέρνησης
προς τους Επενδυτές.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian
Affairs, U.S. Department of State • Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean and
Western Balkans – US International Development Finance Corporation
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι της ΕΛΛΑΔΟΣ • κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών • κ. Άδωνις
Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων • κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας • κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης • κ. Κώστας Καραµανλής,
Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών • κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού • κ. Θεόδωρος
Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών αρµόδιος για τη δηµοσιονοµική πολιτική • κ. Νίκος
Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ • κ. Γιάννης
Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων • Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραµµατέας
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Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων • κ. Alex Patelis, Chief Economic Adviser στον
Πρωθυπουργό • κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of Council of Economic Advisers, Υπουργείο Οικονοµικών • κ.
Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής
Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων • κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Director General – Οργανισµός Διαχείρισης
Δηµόσιου Χρέους
Τράπεζα της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής • κ. Σπύρος Παντελιάς, Director, Financial Stability
Department
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group
Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες: Alpha Bank • Eurobank – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τράπεζα Πειραιώς
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς: κ. Martin Bijsterbosch,
Adviser – Country coordinator for Greece – Directorate General Economics – European Central Bank • κ. Rolf
Strauch, Chief Economist and Management Board Member – European Stability Mechanism (ESM) • κα. Andreea
Moraru, Director, Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. • BrookStreet
Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation • HIP
Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AECOM
Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS Greece • Brown Hotels •
CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. PC • Google • Hines Greece
• Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras Group Inc (MG) • Mohegan
Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • Alpha
Bank • ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings • ElvalHalcor • Fourlis
Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic Gas Transmission System Operator
(DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda Development S.A. • Motor Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. •
National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties REIC / Zeus Group • OTE Group of Companies • Piraeus Bank •
Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece (PPC) • Sarantis • Terna Energy •
Titan Cement Group • Trastor REIC (Värde Global Real Estate) • Viohalco S.A – ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece •
Envolve Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning Solutions • Greek National Tourism
Organization (GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of Assets and Participation (HCAP) •
Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public Revenue • Intrum Hellas • Public Debt
Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa Hellenic Hotels S.A. • SMERemediumCap • Venture
Friends – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners Law Firm • Lambadarios Law firm •
Machas & Partners Law Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law Partnership • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Capital Product Partners (CPLP) • Danaos
Corporation (DAC) • Diana Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG (LPG) • Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY)
• EuroSeas (ESEA) • Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) • Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk
Carriers (SBLK) • Tsakos Energy Navigation (TEN)
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Greece Needs to Reposition its Tourism Product, Say Hospitality Experts
Photo source: Grand Hyatt Athens
Greece needs to reposition its tourism product and improve connectivity in order to emerge stronger from the
coronavirus (Covid-19) pandemic, according to tourism experts.
Speaking during the recent online 22nd Annual Capital Link – Invest in Greece Forum, Alejandro HernándezPuértola, founding partner and CEO of hospitality investment group HIP, said that Greece offers many
opportunities for investment in the hospitality segment.
“Greece is a very important tourism market in southern Europe, offering many opportunities to buy and transform
hotels, bring new technologies and brands, and reposition hotels,” Hernández-Puértola said.
“The country is doing a very good job… Greece invests on reposititioning its hotels in order to increase the value of its
existing infrastructure. I believe that it is more important to reposition a property than build more hotels,” he
added.
Puértola also spoke about the significance of connectivity for Greece and its source tourism markets. “Without
connectivity there is no business activity. Today, we see more investments and better airports in Greece, but we also
need to bring in good airlines and distributors,” he underlined.
HIP was acquired by Blackstone real estate funds in 2017. Through follow-on acquisitions, HIP’s portfolio has grown
to 60 hotels comprising 17,600 keys and is today the third largest investor in European hotels, after Pandox and
Covivio.
In 2019, HIP acquired five Greek hotels on the Greek Islands of Corfu, Zakynthos and Crete.
The Louis Corcyra Beach Hotel on Corfu was acquired by HIP in 2019.
Adding value to Greece’s existing tourism infrastructure is a strategy that has also been embraced by Hines Greece.
Considered one of the largest real estate organizations with offices in 25 countries, Hines in 2017 aquired the Ledra
Hotel in Athens and together with Henderson Partners and Hyatt in 2018 opened the Hyatt Grand Athens hotel.
During the last year, the group also acquired five hotels on Crete and a property in Voula with the aim to develop a
residential complex.
“We wish to add value to these assets. This is our strategy which we applied on the Ledra investment when we
repositioned it as Grand Hyatt,” said Paul Gomopoulos, senior managing director of Hines Greece during the Capital
Link Forum.
Gomopoulos also said that Greece should grow further to become an institutional market.
“Becoming an institutional market would be a massive step forward. The amount of capital that Greece will attract
once it’s on the radar, will be a game changer,” he said.
The 22nd Annual Capital Link – Invest in Greece Digital Forum took place during December 14 – 15.
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“GREECE – Looking Ahead with Confidence” An International Summit about the Greek
Economy & Investment Opportunities Featuring top US and International Investors,
Government & Business Leaders, Global Investment Banks & Institutions & the Greek
Government

The “22nd Capital Link Invest in Greece” Forum: “Greece – Looking Ahead With Confidence” took place, in digital
form, on Tuesday & Wednesday, December 15 & 16, 2020 in co-operation with the New York Stock Exchange and
major Global Investment Banks and Organizations. Also with the overwhelming support of the Greek business &
financial community. Over the years, Capital Link Invest in Greece Forum has developed to become an International
Summit about Greece, recognized as the main platform for updating US investors on developments in Greece,
business and investment opportunities and the attractiveness of Greece as an investment destination. It gathers the
elite of the financial and investment communities, as well business and government leaders from the United States
and Greece. This year, as a Virtual Forum, the event was available to a global audience.
Foreign investments are of critical significance for the re-launching of the economy. The Capital Link Invest in Greece
Forum provided an effective platform and the perfect timing for communicating the Prime Minister’s relayed message
at the HELEXPO on the Government’s 12 initiatives to support the economy, which he described as “12 steps of
confidence”, and “bridges that will transfer Greece and the Greeks from the health and economic turmoil to the calm
waters of progress and hope”. This concrete plan enhances investor interest and confidence and, thus, helping to
attract foreign investments.
With a 22-year track record of success, Capital Link Invest in Greece Forum has been engaged in a systematic effort
to highlight Greece’s profile, to a global business and investment audience.
This year in particular, in a two-day period, 33 sessions, and 112 Top Level Speakers, from the Greek and
international government, business and financial communities this event offered to a global audience a
comprehensive, authoritative & insightful blueprint on the latest development and outlook of the Greek Economy. A
special emphasis was given to the Business & Investment Opportunities in Greece and the wider region. Led by the
Prime Minister, several key Greek Government Ministers outlined their specific programs and policies in the sectors
of their portfolios in order to achieve the shift of the economy to a new, sustainable development model for Greece of
tomorrow. A confident economy: productive, technologically advanced, innovative, extroverted, intelligent, and
competitive, which has disproved the pessimists and attracted the recognition and praise of European partners. A toplevel group of CEOs and other executives discussed trends, developments and opportunities for each of the main
areas of the economy. Finally, a group of international investors shared their insight and shed light to the reasons that
lead them to choose Greece as a Business and Investment Destination and what lies ahead.
The agenda, topics and structure of this forum have been designed to conform with investor interests and
requirements. It combines the Greek and US government perspective, with that of private sector executives,
international financiers and international investors.
“GREEK SHIPPING AT THE FOREFRONT OF GLOBAL TRADE – INDUSTRY & THOUGHT LEADERSHIP”
Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO – Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman – Intertanko 20142018
In discussion with: Mr. Costas Paris, Senior Reporter – The Wall Street Journal
Dr. Nikolas P. Tsakos President & CEO – Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman – Intertanko 2014-2018
stated:
“Greece has been at the forefront of shipping for generations from the ancient years. It’s a country that is surrounded
by sea and it controls 55% of the European Union merchant marine fleet and more than 20% of the world fleet. So this
is an amazing achievement for a country of around 10 million people. Greece is as big as a small village in China but
it still controls the majority of the world trade. It is a matter of tradition, that goes back in the ancient years and the
mythology, and it is obvious how important sea has been for Greece, through all these years, until today.”
“The biggest risk that we are facing is the cut off of the chain of young people going to sea. This is what has kept
generation after generation for thousands of years reinventing themselves,” Mr. Nikolas Tsakos maintained. It is
important to provide the right incentives and training to the younger generation for a seafaring career. He mentioned
the initiatives of the Maria Tsakos Foundation in the area of Maritime Training and Education.
In regards to Green Shipping Mr. Tsakos said that shipping is the most efficient economical and environmentally
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friendly method in transporting vast quantities of goods with a very small environmental footprint which shipping is
always trying to reduce. It’s worth noting that 90% of world trade has been achieved with 2.8% negative contribution
to the environment which is way too much. This is a much smaller percentage than the aviation environmental
footprint percentage of 10% or the 20% of the road & tracks transportation of goods. Mr. Tsakos felt he should clarify
that although shipping is not the main polluter, the industry will make every possible effort to achieve its targets for
2030 and 2050. Shipping is so dependent on the environment that no shortcuts are going to be accepted in order to
achieve this.
About the ship of the future Mr. Tsakos said that for now we will operate in accordance with the solution provided by
the IMO with effect from January 2023 which is the reduction of speed on existing vessels. Speed limit will
significantly reduce emissions and give time to the scientists to the engineers and the shipyards to work on the
solutions, be it hydrogen, be it ammonia, be it natural gas, which is another good option, to build the “right” ship. So,
slow steaming is the midterm solution.
The president and CEO of Tsakos Energy Navigation said that covid-19 has created a very uneven plain field. “We
are experiencing operational and commercial circumstances that we have never seen before. However, the human
factor, since our industry is very human intensive, is the most important one. We have cases on a daily basis, where
actions are taken in order to safeguard the mental and physical health of our crew. A lot of countries have taken
unilateral actions not to allow sea farers to leave or board on ships. We have people who have not seen physically
their families for more than a year. This is not the right way to go and through the International Maritime Organization
(IMO) we are trying to coordinate and make this process run smoothly. But it is very challenging.”
Mr. Costas Paris, Senior Reporter – The Wall Street Journal, stated:
“Let me just start with something that sometimes is difficult to understand by many in the greater transport
community. Greece is a small nation. But it is at the forefront of shipping for decades. It is the dominant nation. How
will a small country like Greece continue to maintain its dominant position given that other nations, especially from
Asia like China, have state funding to fund their fleets and they have all the financing that they need with easy terms,”
Mr. Costas Paris noted in his introductory remarks.
One-on-One Meetings in Digital Form
As in previous years, the Forum provided foreign investors with unique networking opportunities through more than
100 one-on-one meetings with listed and not listed companies, as well as, with members of the Greek Government
Delegation, which under the current circumstances were held in digital form on a special digital platform
http://forums.capitallink.com/greece/2020/meetings.html
In cooperation with the investment banks supporting the Forum, there were organized two group sessions with
institutional investors for all Ministers. Ministers Staikouras, Georgiadis, Hatzidakis: Each one addressed topics of his
portfolio and of interest to the specific group of investors. Furthermore, Minister Karamanlis also held a series of one
on one meetings with investors and other market participants.
Indicatively: Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge Capital • Blackrock •
Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance • European Reliance • Fiera
Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value Investment Corp • Golden
Tree Asset Management • KKR • Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management • Metlife • Metzler Asset
Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG • Schafer Cullen Capital
Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
Within the context of the 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum the New York Stock Exchange in
cooperation with Capital Link organized a special ceremony in honor of Greece titled “Greek American Issuer Day at
NYSE”. On Tuesday, December 15th, 2020, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official reception, in
digital form, in honor of the Greek Delegation, Greek & Greek- American companies listed on the New York Stock
Exchange.
H.E. Adonis Georgiadis, Minister of Development & Investments of the Hellenic Republic, & Dr. Nikolas P. Tsakos,
President and CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, rang The Closing
Bell accompanied by Captain Panagiotis N. Tsakos and the following representatives of NYSE listed companies:
Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer – Diana Shipping Inc
(DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO – Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG
USA LLC and Theodore Young, CFO, Dorian LPG – Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO –
Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone – Vice Chairman – Safe Bulkers Inc. (SB) – Dr.
Loukas Barmparis President/Secretary – Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti – President/CEO – and Mr.
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Nicolas Bornozis, President of Capital Link.
The event was broadcasted live on major news stations in the United States and abroad to an estimated audience of
150 million viewers worldwide.
FORUM OVERVIEW
Through the exceptional digital platform that was used, the Forum offered a unique combination of information,
marketing and networking opportunities. The participants this year had the opportunity to be informed about Greece
from:
o 112 top level speakers who addressed
o more than 1,000+ delegates who attended the forum
o More than 100 one-to-one meetings with listed and non- listed companies
o Separate meetings for the Ministers of Finance, Development & Investments and Energy, with a group of
Institutional investors (funds) who are interested in investing in Greece
o Aiming to provide investors with an authoritative insight about Greece, a “digital library” was created which has been
designed to be easily accessible for a long period after the forum.
This year’s Forum was honored by the participation of:
WELCOME REMARKS
• Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link
• Mr. Ajay Kanani, Director, International Capital Markets – New York Stock Exchange who expressed the active
support and participation of NYSE, the world’s largest stock exchange, enhances the prestige and the visibility of the
Forum and of Greece to a wider.
➢ H.E. Alexandra Papadopoulou, Ambassador of Greece to the United States and H.E. Geoffrey R. Pyatt – U.S.
Ambassador to the Hellenic Republic, delivered the Opening Remarks to the Forum.
➢ H.E. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister, Hellenic Republic, delivered the Government’s message to the
international investor Community
➢ The Forum concluded with Closing Remarks by:
• Mr. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co.
• US Government Official Mr. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian Affairs, U.S.
Department of State
➢ Greek Government Officials • H.E. Christos Staikouras, Minister of Finance • H.E. Adonis Georgiadis, Minister of
Development & Investments • H.E. Kostis Hatzidakis, Minister of Environment & Energy • H.E. Kyriakos Pierrakakis,
Minister of Digital Governance • H.E. Kostas Karamanlis, Minister of Infrastructure & Transport • H.E. Harry
Theoharis, Minister of Tourism • H.E. Theodoros Skylakakis, Alternate Minister of Finance for Fiscal Policy • H.E.
Nikos C. Papathanasis, Alternate Minister of Development & Investments – Private Investments & PPPs • H.E.
Yannis Tsakiris, Deputy Minister of Development & Investments • Dr. Evangelos Kyriazopoulos, Secretary General of
Ports, Ports Policy & Maritime Investments – Hellenic Republic • Mr. Alex Patelis, Chief Economic Adviser to the
Prime Minister of Greece • Mr. Michael Arghyrou, Chairman of Council of Economic Advisors • Mr. Ioannis Smyrlis,
Secretary General for International Economic Relations – Hellenic Ministry of Foreign Affairs / Chairman of the Board
of Directors – Enterprise Greece Invest & Trade
➢ Bank of Greece • Mr. Yannis Stournaras, Governor • Mr. Spiros Pantelias, Director, Financial Stability Department
➢ Five Global Investment Banks • Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group
➢ Four Greek Banks: • Alpha Bank: Mr. Vassilios E. Psaltis, Chief Executive Officer • Mr. Theodoros
Athanassopoulos, Executive General Manager Non Performing Loans Wholesale Banking, CEO Cepal Hellas
Financial Services S.A. • Eurobank: Mr. Fokion Karavias, Chief Executive Officer • Mr. Konstantinos Vassiliou,
Deputy CEO, Head of Group Corporate & Investment Banking Executive Member of the BoD • National Bank of
Greece: Mr. Pavlos Mylonas, Chief Executive Officer • Mr. Vassilis Kotsiras, Head of Capital Markets and Structured
Finance • Piraeus Bank: Mr. Christos Megalou, Chief Executive Officer • Mr. Athanassios Vlachopoulos, General
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Manager Corporate & Investment Banking • Mrs. Eleni Vrettou, Executive General Manager, Chief of Corporate &
Investment Banking • Mr. George Kormas, Head of Group Real Estate of Piraeus Bank Group and CEO
➢ Senior Representatives of Greek and International Organizations and Institutions: • Mr. Martin Bijsterbosch,
Adviser – Country coordinator for Greece – Directorate General Economics – European Central Bank • Mr. Rolf
Strauch, Chief Economist and Management Board Member – European Stability Mechanism (ESM) • Mrs. Andreea
Moraru, Director, Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction & Development (EBRD) • Mr. John
Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean and Western Balkans – US International
Development Finance Corporation • Mr. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund • Mr.
George Pitsilis, Governor – Independent Authority for Public Revenue, President of the Intra-European Organization of
Tax Administrations (IOTA) • Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency • Mrs.
Rania Ekaterinari, CEO – Hellenic Corporation of Assets and Participation (HCAP)
➢ Top International Investors: AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. •
BrookStreet Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation •
HIP Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.
➢ International Companies: AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community
Bank • AVIS Greece • Brown Hotels • CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY •
Flott & Co. PC • Google • Hines Greece • Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta •
Mistras Group Inc (MG) • Mohegan Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547
Energy LLC • SP Global
➢ Athens Exchange Listed Companies: Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • Alpha Bank •
ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings • ElvalHalcor • Fourlis
Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic Gas Transmission System Operator
(DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda Development S.A. • Motor Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. •
National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties REIC / Zeus Group • OTE Group of Companies • Piraeus Bank •
Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece (PPC) • Sarantis • Terna Energy •
Titan Cement Group • Trastor REIC (Värde Global Real Estate) • Viohalco S.A
➢ US Listed Global Shipping Companies Capital Product Partners (CPLP) • Danaos Corporation (DAC) • Diana
Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG (LPG) • Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY) • EuroSeas (ESEA) •
Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) • Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk Carriers (SBLK) • Tsakos
Energy Navigation (TEN)
➢ OTHER GREEK COMPANIES & ORGANISATIONS: Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Elikonos
Capital Partners • Enterprise Greece • Envolve Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning
Solutions • Greek National Tourism Organization (GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of
Assets and Participation (HCAP) • Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public
Revenue • Intrum Hellas • Public Debt Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa Hellenic Hotels
S.A. • SMERemediumCap • Venture Friends
➢ LAW FIRMS: Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners Law Firm • Lambadarios Law firm • Machas & Partners Law
Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law Partnership • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners
Law Firm
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις το “22 ο
ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM”
Επιχειρήσεις

Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική
Οικονοµία και τις Επενδύσεις το “22 ο
ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE
FORUM”
23 Δεκεµβρίου 2020
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Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχίακαι
εξαιρετική συµµετοχή τοΕτήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Investin
Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”. την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου,
2020 ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισµούς, καθώς επίσης και µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής
επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής κοινότητας. 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.Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα
συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Σε συνέχεια της
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας,
τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Investin Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να
µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το Capital Link Investin Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που
διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο
σκιαγράφησε µε τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της
Ελληνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη
περιοχή, προβάλλονταςεπιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της
οικονοµίας καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο
αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση: παραγωγικής,
τεχνολογικά προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο
διέψευσε τους απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και τους
επαίνους τους.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
ικανοποιήσουντις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.
Τα τρία ακόλουθα πάνελ κάλυψαν τα θέµατα :
BankingSector – Growth&DevelopmentOutlook
A Systemic Solution to the Greek NPL Situation
Greek NPLs – Progress & Outlook – Implications for the Economy & Investors
BANKING SECTOR – GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK
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Συντονιστής:κ. Ajay Rawal, EY Global Banking & Capital Markets Restructuring Leader – EYΣυµµετέχοντες:
κ. Martin Bijsterbosch, Adviser – Country Coordinator– Directorate General Economics European Central
Bank
κ. Βασίλειος Ψάλτης, Chief Executive Officer– Alpha Bank
κ. ΦωκίωνΚαραβίας, Chief Executive Officer– Eurobank S.A.
κ. ΠαύλοςΜυλωνάς, Chief Executive Officer – National Bank of Greece
κ. ΧρήστοςΜεγάλου, Chief Executive Officer– Piraeus Bank S.A.
Οκ. AjayRawal, EY Global Banking & Capital Markets Restructuring Leader – EY,
τόνισε ότι το επόµενο έτος θα είναι και πάλι κρίσιµο για την Ελλάδα. Ο κ. Rawal αναφέρθηκε στην πολιτική
ανταπόκριση της κυβέρνησης απέναντι στην πανδηµία του COVID αλλά και στις ελληνικές τράπεζες, οι
οποίες, όπως είπε, αναδιαµόρφωσαν τις στρατηγικές συναλλαγών τους και επέστρεψαν στην αγορά
γρήγορα. «Η επιτάχυνση της επίλυσης των παλαιότερων NPL και η αντιµετώπιση των νέων COVIDNPLs
ήταν προτεραιότητα. Ωστόσο, οι τράπεζες χρειάστηκαν να δηµιουργήσουν µια θετική ιστορία µετοχών
που περιλάµβανε εκσυγχρονισµό και τη συνέχιση των επενδύσεων σε ψηφιακά και νέα επιχειρηµατικά
µοντέλα που απέδωσαν εισόδηµα και κερδοφορία», σηµείωσε χαρακτηριστικά.
Οκ. MartinBijsterbosch, Adviser – Country Coordinator – Directorate General Economics European Central Bank
είπε:
ότι υπήρξαν ενθαρρυντικά σηµάδια προόδου στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα. Ωστόσο, είπε ότι πρέπει να
γίνουν περισσότερα βήµατα για να αποκατασταθεί ο ενδιάµεσος ρόλος του τραπεζικού συστήµατος για τη
στήριξη της οικονοµικής ανάπτυξης.
Βραχυπρόθεσµα, η αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµίας θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ενώ
όλες οι προετοιµασίες πρέπει να συνεχιστούν για την επιτυχή εφαρµογή του νέου πλαισίου
αφερεγγυότητας. Όπως υποστήριξε, οι ισολογισµοί των τραπεζών πρέπει να ενισχυθούν µεσοπρόθεσµα και
µια ευρεία προσέγγιση παραµένει απαραίτητη για την εκπόνηση ή την αναδιάρθρωση παλαιών και νέων
NPL και τη περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων. Το συγκεκριµένο θέµα
παραµένει η πιο σηµαντική πρόκληση για το τραπεζικό σύστηµα.
«Ένα καλά λειτουργικό τραπεζικό σύστηµα είναι ζωτικής σηµασίας σε µια οικονοµία που πλήττεται από
επενδυτικό χάσµα για περισσότερο από µια δεκαετία. Εάν αντιµετωπιστούν αυτές οι βασικές προκλήσεις,
το τραπεζικό σύστηµα έχει σαφείς δυνατότητες να γίνει ένας από τους κινητήρες οικονοµικής
ανάπτυξης», τόνισε ο MartinBijsterbosch.

https://www.mikrometoxos.gr/
Publication date: 23/12/2020 13:33
Alexa ranking (Greece): 564
https://www.mikrometoxos.gr/synantisi-koryfis-gia-tin-elliniki-oikonomia-kai-tis/

Ο κ. Βασίλειος E. Ψάλτης, Chief Executive Officer – Alpha Bank:
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, προσθέτοντας
πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη συνέχεια µε την πώληση
χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει διαπραγµάτευση µε την Davidson
Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από τους µεγαλύτερους servicer της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν θετική άποψη για την δυναµική
ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ως προς την µετα-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες
πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη
υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισεκατοµµύρια
ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ.
Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες
µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό
διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες – πρότυπα για το
σύνολο του ελληνικού επιχειρείν».
Ο κ. ΦωκίωνΚαραβίας, Chief Executive Officer – Eurobank S.A., αναγνώρισε ότι κατά τη διάρκεια της
προσπάθειας τους να αντιµετωπίσουν προβλήµατα του παρελθόντος, οι ελληνικές τράπεζες έκαναν
άλµατα µέσα τους τελευταίους µήνες. Όπως εξήγησε, «µόνο πρόσφατα το κενό µε τις ευρωπαϊκές
τράπεζες θεωρήθηκε χάσµα, αλλά µειώνεται γρήγορα. Η σύγκλιση και η ορατή προοπτική µονοψήφιου
ποσοστού NPE έχει αναγνωριστεί από την αγορά και έχει οδηγήσει σε υψηλότερες αποτιµήσεις, πολύ πιο
κοντά στον µέσο όρο της ΕΕ. Στην Eurobank, δεδοµένης της προόδου στην αντιµετώπιση των κληρονοµιών
της κρίσης, έχουµε ήδη αρχίσει να σκεφτόµαστε την επόµενη περίοδο για την Τράπεζα και ξεκινάµε ένα
µεγάλο σχέδιο µετασχηµατισµού, για να κάνουµε την “Eurobank του 2030” ηγέτη στην περιοχή».
Μεταβαίνοντας στο 2021, ένας από τους κύριους στόχους της Eurobank είναι να βοηθήσει την οικονοµία
να γεφυρώσει το τεράστιο επενδυτικό χάσµα, το οποίο αγγίζει περίπου τα 100 δισεκατοµµύρια ευρώ και
είναι αποτέλεσµα της δεκαετούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Υπό αυτό το πρίσµα, τονίστηκε ότι η
νοµισµατική πολιτική είναι σε επίπεδα ρεκόρ υπέρ της ανάπτυξης, καθώς η Ελλάδα διαθέτει άφθονο
κεφάλαιο για να δαπανήσει µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και υπάρχει µια πολιτική και
κοινωνική συναίνεση για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις. «Εποµένως, για την Eurobank, ένας από τους
κύριους στόχους µας στο εγγύς µέλλον είναι να βοηθήσουµε την οικονοµία να απορροφήσει αυτά τα
κεφάλαια. Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, η ελληνική οικονοµία, αν και χτυπήθηκε σκληρά, έδειξε
σηµάδια ανθεκτικότητας. Οι άµεσες ξένες επενδύσεις συνέχισαν να εισέρχονται στη χώρα σε διάφορους
τοµείς, οι τιµές των ακινήτων δεν µειώθηκαν και το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα σήµερα είναι πολύ πιο
ισχυρό σε σύγκριση µε πέρυσι. Η αγορά ήδη τιµολογεί µε αυτήν την προοπτική και αναµένω ότι η σύγκλιση
των αποτιµήσεων των περισσότερων ελληνικών περιουσιακών στοιχείων – µε επικεφαλής τα τραπεζικά –
µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά περιουσιακά στοιχεία θα συνεχιστεί και θα είναι ουσιαστική».
O Διευθύνων Σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, τονισε τη σηµασία του
ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις
συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία.
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
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πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
Ο κ. ΧρήστοςΜεγάλου, Chief Executive Officer – Piraeus Bank S.A. δήλωσε:
“Η φετινή χρονιά ήταν εξαιρετικά δύσκολη, γεµάτη αβεβαιότητες. Η ταχύτητα της ανάκαµψης µετά τα
lockdowns θα καθορίσουν εάν οι επιπτώσεις της πανδηµίας θα έχουν προσωρινή ή µακροπρόθεσµη
αρνητική επίδραση στην οικονοµία.
Η ελληνική οικονοµία γνώρισε σηµαντική αποεπένδυση στη διάρκεια της κρίσης της προηγούµενης
δεκαετίας. Ωστόσο, ο Mηχανισµός Aνάκαµψης και Aνθεκτικότητας (RecoveryandResilienceFacility) της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ζωτικής σηµασίας για την κάλυψη του επενδυτικού κενού, έτσι ώστε η Ελλάδα
να µπορεί να επιστρέψει σε µια πραγµατικά βιώσιµη ανάπτυξη.
Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για να υποστηρίξει την προσπάθεια αυτή,
χρηµατοδοτώντας επενδύσεις και κινητοποιώντας πόρους του ιδιωτικού τοµέα.
Προσφέρει χρηµατοδοτικά εργαλεία και χρηµατοοικονοµικές συµβουλές προκειµένου να συνδράµει τις
ελληνικές επιχειρήσεις να προσαρµοστούν σε ένα νέο µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης, το οποίο θα ενισχύσει
την ανταγωνιστικότητά τους, θα µειώσει το λειτουργικό τους κόστος και θα τους επιτρέψει να
πρωταγωνιστήσουν σε νέους καινοτόµους τοµείς.
Παράλληλα, τους παρέχει προηγµένους µηχανισµούς εκτίµησης των κινδύνων και τεχνική κατάρτιση για
την εκτίµηση της βιωσιµότητας των επιχειρηµατικών τους σχεδίων, εργαλεία πολύτιµα, τα οποία θα
συµπληρώσουν την εθνική προσπάθεια ανάκαµψης µέσω της απορρόφησης πόρων του NextGeneration ΕU.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, η υιοθέτηση ενός νέου, βιώσιµου παραγωγικού µοντέλου της ελληνικής
οικονοµίας που θα επιτρέψει η κρίση της πανδηµίας να µετατραπεί σε ευκαιρία για ισχυρή και βιώσιµη
ανάπτυξη για την χώρα, είναι υψηλής προτεραιότητας.”
A SYSTEMIC SOLUTION TO THE GREEK NPL SITUATION
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Ο κύριος ΣπύροςΠαντελιάς, Διευθυντής Διεύθυνσης Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας της
Τράπεζας της Ελλάδος στην παρουσίασή του είπε:
“Τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές τράπεζες έχουν επιδείξει σηµαντική πρόοδο ως προς τη βελτίωση της
ποιότητας ενεργητικού, τη διατήρηση των αποθεµάτων κεφαλαιακής επάρκειας καθώς και τον
εξορθολογισµό της διάρθρωσης κόστους τους. Ωστόσο, πρέπει να αντιµετωπίσουν τόσο τα ζητήµατα
ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων που κληρονόµησε η κρίση της προηγούµενης δεκαετίας όσο και
τυχόν πρόσθετες πιστωτικές ζηµίες που συνδέονται µε την πανδηµία COVID-19, προκειµένου να µειωθούν
δραστικά και συστηµατικά οι κίνδυνοι και τα τρωτά σηµεία για το εγχώριο τραπεζικό σύστηµα.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει θέσει ως στόχο να καθορίσει µια σειρά στόχων για µια συστηµική προσέγγιση
στο µέλλον:
Να αντιµετωπιστούν ταυτόχρονα τυχόν επιδείνωση της ποιότητας ενεργητικού και το απόθεµα των
µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ)·
Τον εξορθολογισµό των ανισορροπιών στο εποπτικό κεφάλαιο: δραστική µείωση της αναλογίας της
αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στο δείκτη CET1.
Ενίσχυση των θεµελιωδών µεγεθών µε τη βελτίωση των λειτουργικών εσόδων και της ρευστότητας
και τελικά την παραγωγή εσωτερικού κεφαλαίου.
Να µην επιβληθεί αδικαιολόγητη αραίωση συµµετοχής στους υφιστάµενους µετόχους, προκειµένου
να διατηρηθούν τα κίνητρα για συµµετοχή ιδιωτών επενδυτών σε δυνητικές συναλλαγές άντλησης
κεφαλαίων.
Να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις κρατικής ενίσχυσης για τους Έλληνες φορολογούµενους.
Να υπάρξει πλήρης διαφάνεια σχετικά µε τις τρέχουσες και αναµενόµενες πιστωτικές ζηµίες.
Για την επίτευξη αυτών των γενικών στόχων, η Τράπεζα της Ελλάδος προτείνει τη δηµιουργία ενός
ιδιωτικού AMC, προκειµένου να επιταχυνθεί η µεταβίβαση των ΜΕΔ από τους ισολογισµούς των τραπεζών.
Η AMC θα χρησιµοποιήσει υφιστάµενους servicers καθώς και άλλα τρίτα µέρη για την επιτάχυνση της
εξυγίανσης του ιδιωτικού χρέους. Σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές, η AMC θα εκτελέσει µια σειρά
συναλλαγών σε όρους αγοράς (πλήρως διαφανείς) προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η συµµετοχή του
ιδιωτικού τοµέα κατά τη διάρκεια του 2021-22. Η δραστική µείωση των DTCs (συνοδευόµενη από πρόταση
νοµοθετικής τροποποίησης) ενσωµατώνεται επίσης στην παρούσα πρόταση, προκειµένου να αποφευχθεί η
αδικαιολόγητη αραίωση συµµετοχής των υφισταµένων µετόχων. Οι τράπεζες θα αναλάβουν το πλήρες
κόστος της µείωσης των ΜΕΔ. Ωστόσο, θα επωφεληθούν από την εισαγωγή ενός σταδιακού µηχανισµού
αναγνώρισης ζηµιών.”
GREEK NPLs – PROGRESS & OUTLOOK –IMPLICATIONS FOR THEECONOMY & INVESTORS
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Συντονιστής: κ. ΣτάθηςΠοταµίτης, ManagingPartner – Potamitisvekris
Συµµετέχοντες:
κ.
κ.
κ.
κ.
κ.

Constantine Karagiannis, Operating Partner– Apollo Advisors
ΘεόδωροςΑθανασόπουλος, CEO– Cepal Hellas Financial Services S.A.
Christopher Linkas– MD, European Co-head of Credit – Fortress
ΓιώργοςΓεωργακόπουλος, Managing Director– Intrum Hellas
Νικόλαος Καραµούζης, Chairman– SMERemediumCap

Ο κ. ΣτάθηςΠοταµίτης, ManagingPartner – Potamitisvekris, συντονιστής του πάνελ δήλωσε:
“Το πάνελ επικεντρώθηκε στην αγορά NPL στην Ελλάδα από διάφορες ενδιαφέρουσες οπτικές γωνίες. Ο κ.
Ποταµίτης εξήγησε ότι µια σηµαντική πρόσφατη αλλαγή που είναι πιθανό να επηρεάσει την αγορά των NPL
είναι η εισαγωγή, από το επόµενο έτος, ενός νέου βελτιωµένου πλαισίου αφερεγγυότητας που αναµένεται
να επιταχύνει τις ανακτήσεις και να δηµιουργήσει µεγαλύτερη προβλεψιµότητα ως προς τα αποτελέσµατα
της αφερεγγυότητας. Επιπλέον, η επιτροπή εξέτασε την αγορά ακινήτων και τον αναµενόµενο αντίκτυπο
στην αγορά των ασφαλών NPL σε συνδυασµό µε τις επενδυτικές προοπτικές που παρουσιάζονται στην
αγορά των NPL. Τέλος, συζητήθηκαν τρόποι µε τους οποίους η ρευστότητα στην αγορά NPL θα µπορούσε
να βελτιωθεί περαιτέρω.”
Οκ. Constantine Karagiannis, Operating Partner – Apollo Advisors:
«Η αγορά ακινήτων στο πλαίσιο των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) είναι ο µεγάλος ελέφαντας στο
δωµάτιο», δήλωσε ο κ. Constantine Karagiannis. Όπως εξήγησε, το 2020 δεν αποδείχθηκε το έτος ορόσηµο
για τα ελληνικά NPL που περίµεναν όλοι στο τέλος του 2019. Περιέγραψε το 2019 ως έτος µε µια ανθεκτική
αγορά ακινήτων και εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες για την περαιτέρω αποµόχλευση των τραπεζών σε NPL.
Όπως εξήγησε, η Ελλάδα γνώρισε το 2019 την υψηλότερη εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων από το 2000.
Ωστόσο, η πανδηµία εξάλειψε τις υψηλές προσδοκίες, δεδοµένου ότι είχε ως αποτέλεσµα µια πολύ έντονη
ύφεση, η οποία είναι πολύ πιθανό να δηµιουργήσει µια νέα γενιά NPL και έχει ήδη συµβάλει στην
ισοπέδωση των τιµών των ακινήτων. «Είναι ένας φαύλος κύκλος που εµποδίζει τη µείωση των NPL από τις
τράπεζες», είπε ο κ. Karagiannis.
Ο κ. ΘεόδωροςΑθανασόπουλος, CEO – Cepal Hellas Financial Services S.A. δήλωσε:
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Επί του παρόντος, η ελληνική αγορά NPL έχει γυρίσει σελίδα µε ένα πλήρες οικοσύστηµα συµµετεχόντων,
συµπεριλαµβανοµένων µεγάλων εταιριών παροχής υπηρεσιών που προσφέρουν στους επενδυτές την
προαιρετικότητα στην εξυπηρέτηση δανείων. Η επίλυση του θέµατος των NPL απαιτεί ρευστότητα στην
αγορά ακινήτων και µια λειτουργική αγορά αναχρηµατοδότησης. Ως εκ τούτου, µια από τις µεγαλύτερες
προκλήσεις για βιώσιµους δανειολήπτες είναι ότι οι επενδυτές που απέκτησαν χαρτοφυλάκια είναι σε θέση
να προσφέρουν δίκαιη αποτίµηση των αποκτηθέντων δανείων και, συνεπώς, λύσεις µείωσης του χρέους
στους δανειολήπτες. Από την άλλη όµως πλευρά, αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µέσω της επίσπευσης των
πληρωµών. Αυτό δηµιουργεί ένα «χρονικό» ζήτηµα προσφοράς στην αγορά από την άποψη των ταµειακών
ροών, στο οποίο οι δανειολήπτες ζητούν περισσότερο χρόνο, αλλά οι επενδυτές έχουν ένα επιταχυνόµενο
χρονοδιάγραµµα. Παρόλο που το Πρόγραµµα Ηρακλής αντιµετωπίζει έµµεσα αυτό το διαρθρωτικό
πρόβληµα, η έλλειψη λύσεων αναχρηµατοδότησης στην αγορά είναι µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις
για την επίλυση του θέµατος των NPL.
Οκ. Christopher Linkas – MD, European Co-head of Credit – Fortressτόνισε:
«Θέλω να µιλήσω για αυτό που βλέπω ως την κύρια πρόκληση της Ελλάδας σχετικά µε τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια (NPL), η οποία έχει να κάνει µε την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά ακινήτων.
Μετά την ελληνική οικονοµική κρίση και µέχρι το covid, είδαµε χαµηλούς όγκους στην αγορά ακινήτων.
Είδαµε την έλλειψη δεδοµένων για τις συναλλαγές, κάτι που είναι πραγµατικά δύσκολο και θέτει εµπόδια
στους ξένους επενδυτές. Δεν έχουµε κεντρικό κτηµατολόγιο στην Ελλάδα και οι πληροφορίες είναι
δύσκολο να ληφθούν και είναι στα ελληνικά. Αυτό είναι δύσκολο για τους ξένους επενδυτές», εξήγησε ο κ.
Christopher Linkas. Από την άλλη πλευρά, αναγνώρισε ότι η πλατφόρµα ηλεκτρονικών πλειστηριασµών είναι
σε ισχύ και λειτουργεί. Όπως είπε, δεν λειτουργεί πλήρως αυτή τη στιγµή λόγω της πανδηµίας, αλλά αλλά
αυτή η πτυχή λειτουργεί. «Νοµίζω ότι στην Ελλάδα πρέπει να επιστρέψουµε σε εκείνους τους µήνες πριν
από τον covid, όταν οι επενδυτές έβλεπαν άλλους επενδυτές να κερδίζουν χρήµατα. Αυτό είδα στην
Ισπανία το 2013 και είναι κάτι που το προσέχουν πραγµατικά οι επενδυτές», ανέφερε ο κ. Linkas.
Ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director – Intrum Hellas, επεσήµανε ότι:
«Ο νέος Νόµος για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας αποτελεί µία πραγµατική
µεταρρύθµιση. Η εφαρµογή ενός συγκροτηµένου και ενιαίου πτωχευτικού πλαισίου αποτελεί κρίσιµη
προϋπόθεση για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας ιδίως στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, την
εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, την προστασία των αδύναµων δανειοληπτών και τη
στήριξη των επιχειρήσεων και βέβαια την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά.
Ο νέος Νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους.
Σηµαντικές καινοτοµίες είναι ο εξωδικαστικός συµβιβασµός (µε συµµετοχή του Δηµοσίου) προς αποφυγή
της πτώχευσης, οι ταχείς διαδικασίες ακόµα και στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, η διαφάνεια µε την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών και βέβαια η ευελιξία είτε µε προληπτική ρύθµιση των
υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας. Και βέβαια είναι ένα σηµαντικό εργαλείο που
διευκολύνει το έργο της IntrumHellas στην παροχή βέλτιστων υπηρεσιών διαχείρισης απαιτήσεων.
Ειδικότερα για τους οφειλέτες, ο νέος Νόµος – είτε µε ρύθµιση, είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από
χρέη – επιτρέπει την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία – για ιδιώτες και επιχειρήσεις – µε ειδικές
προβλέψεις για την προστασία των αδύναµων και των εργαζοµένων, καθώς και για τον αποκλεισµό
στρατηγικών κακοπληρωτών.
Στην περίπτωση των πιστωτών, συµβάλλει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών
δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης NPEs, ενώ διευκολύνει την άρση του τραπεζικού και
φορολογικού απορρήτου και τη διενέργεια εκτεταµένων ελέγχων. Προπάντων όµως – µε τη µεταφορά
κεφαλαίων σε παραγωγικές διαδικασίες, την απαλλαγή από επιχειρηµατικές δραστηριότητες που νοθεύουν
τον υγιή ανταγωνισµό και την έµφαση στη χρηµατοδότηση – ενθαρρύνει την επαναφορά των επιχειρήσεων
στη βιωσιµότητα και ωθεί την επανεκκίνηση της επιχειρηµατικότητας.
Και για τους επενδυτές, το νέο πλαίσιο προωθεί τις επενδύσεις σε τοµείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
και ευκαιρίες κυρίως µετά από αναδιαρθρώσεις.
Οι άµεσες προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η ανάγκη για επιτάχυνση έκδοσης
των δικαστικών αποφάσεων, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών και η άµεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων».
Ο κ. Νικόλαος Καραµούζης, Chairman – SMER emedium Cap δήλωσε:
«Η SMER emedium Cap είναι το πρώτο fund µεσαίας αγοράς στην Ελλάδα που επενδύει σε επιχειρήσεις που
λειτουργούν κάτω από τη πλήρη δυναµική τους ή απαιτούν σηµαντικό οικονοµικό και επιχειρηµατικό
µετασχηµατισµό. Η SMER emedium Cap επενδύει σε εταιρείες µε έσοδα µεταξύ 10 εκατοµµυρίων ευρώ και
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100 εκατοµµυρίων ευρώ, και µε µέσο µέγεθος επένδυσης µεταξύ 5 εκατοµµυρίων και 20 εκατοµµυρίων
ευρώ. Μέσω των περιορισµένων συνεργατών της, έχει πρόσβαση σε πρόσθετο κεφάλαιο για τη
χρηµατοδότηση µεγαλύτερων συναλλαγών.
Υπάρχουν αρκετοί θετικοί παράγοντες που υποστηρίζουν το έργο µας:
Το ευρύ φάσµα των εταιρειών NPE που έχουν έλλειψη πρόσβασης σε κεφάλαιο.
Η πίεση στις ελληνικές τράπεζες από τον SSM για να επιταχύνουν τον καθαρισµό των
χαρτοφυλακίων τους.
Η µεταφορά της διαχείρισης NPE από τις τράπεζες σε διακοµιστές µε όρους αγοράς.
Οι βελτιώσεις στον νέο νόµο περί πτώχευσης.
Η σταθερή δηµιουργία προβλέψεων για απώλεια δανείων από το τραπεζικό σύστηµα.
Οι εγγυήσεις που προσφέρει το ελληνικό κράτος (Project Hercules) για τα NPE.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλά βασικά εµπόδια που περιπλέκουν το έργο µας στην επίτευξη και την εφαρµογή
εταιρικών συµφωνιών αποκατάστασης:
Το τρέχον lockdown έχει καταστήσει τις διαπραγµατεύσεις πιο χρονοβόρες.
Ο συντονισµός πολλαπλών ενδιαφεροµένων που απαιτείται για µια συµφωνία (τράπεζες,
διαχειριστές, σύµβουλοι και ιδιοκτήτες εταιρειών).
Οι σηµαντικές καθυστερήσεις στα δικαστήρια παρά τις πρόσφατες βελτιώσεις στον νόµο περί
πτώχευσης (χρειάζονται έως 1 ½ χρόνια για να επιτευχθεί κύρωση).
Η αναβολή των πλειστηριασµών µέχρι την άνοιξη του 2021 λόγω του covid-19.
Η διογκωµένη αξία των εξασφαλίσεων NPE στα τραπεζικά βιβλία
H κακή ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης και των χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών στις
µικροµεσαίες εταιρίες.
Τα κενά στη διαδικασία πτώχευσης και αποκατάστασης των εταιρειών που επιτρέπουν στους
σηµερινούς ιδιοκτήτες να καθυστερήσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Οι µη ρεαλιστικές προσδοκίες αξίας των στενοχωρηµένων ιδιοκτητών και η ήπια στάση των
τραπεζών στην άσκηση πίεσης για να τους κάνουν να συνειδητοποιήσουν τις πραγµατικές επιλογές
που έχουν στη διάθεσή τους.»
Συναντήσεις Ξένων Θεσµικών Επενδυτών
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες
εταιρείες, καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη
παρούσα συγκυρία πραγµατοποιήθηκαν µέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας.
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions
για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραµανλή.
Ενδεικτικά funds πουσυµµετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion •
Artisan Partners, LP
• Atlas Ridge Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital •
Eaton Vance • European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass
Partners • Global Value Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR Koa Capital Partners, LLC •
Melqart Asset Management • Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince
Street Capital • ProValue AG • Schafer Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets •
SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
“Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”

Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή µορφή µε τίτλο «GREEK
AMERICAN ISSUER DAY ATNYSE» κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαµερικανικές και Ελληνικών
συµφερόντων εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell
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– καµπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock
Exchange.
Πιο συγκεκριµένα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ.
Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 20142018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15
Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης, πλαισιωµένοι από τονCaptainPanagiotisN.
Tsakos, και τους εκπροσώπους των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE :
κκ., DanaosCorporation (DAC) – IraklisProkopakis – SeniorVP/ChiefOperatingOfficer/Treasurer –
DianaShippingInc (DSX) –SemiramisPaliou – ActingCEO/COO – DorianLPG (LPG) – JohnLycouris –
Director&CEOofDorianLPGUSALLCandTheodoreYoung, CFO, DorianLPG – DynagasLNGPartnersLP (DLNG) –
MichaelGregos – CFO – NaviosGroupofCompanies (NM, NMM, NNA) – TedCPetrone – ViceChairman –
SafeBulkersInc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary – Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti
– President/CEO – καιτονκ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
FORUM OVER VIEW
Το Συνέδριο, µέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε, προσέφερε στους
συµµετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή µορφή του
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
112 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε:
Περισσότερα από 1,000 άτοµα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο
Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα
µέλη της Κυβέρνησης.
Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων,
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδοµών & Μεταφορών µε ξένα funds που ενδιαφέρονται για την
Ελλάδα
Με στόχο τη µακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και αξιόπιστη
πληροφόρηση, το Συνέδριο δηµιούργησε µια «βιβλιοθήκη» έγκυρου περιεχοµένου σχετικά µε την
Ελλάδα στην οποία οι διεθνείς επενδυτές µπορούν να ανατρέχουν για πολύ µεγάλο χρονικό
διάστηµα µετά το τέλος του Συνεδρίου.
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) Ελληνικές Τράπεζες και εξέχον Κυβερνητικό
Επιτελείο:
Τους συµµετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. και ο
κ. Ajay Kanani, Director, International Capital Markets – New York Stock Exchange που τόνισε τη
µακροχρόνια σχέση και υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, στις
Ελληνικές επιχειρήσεις και στην Ελληνική Ναυτιλία.
Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο
Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
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Greek Professionals Expect New Tourism Trends After Covid-19
The Athens Capital Hotel – MGallery and Grande Bretagne Hotel in Athens. The is expected bring in the travel and
tourism industry, emerging from the desire of travelers for safe but also vivid experiences. Travel and hospitality
professionals expect the sector to undergo significant changes as soon as the pandemic subsides and travel
resumes. Speaking during the virtual 22nd Annual Capital Link – Invest in Greece Forum, Senior Executive Director
said that today’s guest looks for five prerequisites when searching for hospitality services: Along with the new trends,
Laskaridis expects to be the first segment to restart once the global pandemic subsides, with attracting the interest of
travelers. “Resorts in the summer did much better than city hotels. People want to be outside, near nature, in less
populated areas. Resorts will become more popular in the short-term compared to densely populated areas where
people are still weary about Covid-19,” she said. She also predicts that will carry on in a hydrid or digital form while will
continue to be an issue of concern for Athens’ hotels in the near future. Looking ahead, Laskaridis said that . “Greece
needs to improve its tourism infrastructure, extend seasonality, protect its natural beauty and the environment, and
create a stable legal urban framework for investments,” she added. Lampsa Hellenic Hotels owns the and hotels,
and operates the brand new five-star , located at Syntagma Square in central . On his side, CEO agrees that for the
development of the Greek tourism industry in the post-Covid-19 era. During the Capital Link Forum, he said the car
rental sector is directly linked to the tourism industry, since around 15 percent of leisure travelers rent a car. “If you
take into account that we also serve groups of 3 to 4 people, it is clear that almost half of leisure travelers make car
rentals. T and this trend is expected to continue after the ,” he said. “What is more, we believe that new travelers will
appreciate the efforts of service providers to offer a more private and less-crowded experience,” he added. Avis is a
leading car rental company in Greece, operating a fleet of over 38,000 vehicles and a network of 80 stations. The
company recently for the expansion of its fleet of electric and hybrid cars. ΠΗΓΗ Τα υποχρεωτικά πεδία
σηµειώνονται µε
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Greek Professionals Expect New Tourism Trends After Covid-19
The Athens Capital Hotel – MGallery and Grande Bretagne Hotel in Athens.
The coronavirus (Covid-19) pandemic is expected bring new trends in the travel and tourism industry, emerging from
the desire of travelers for safe but also vivid experiences.
Travel and hospitality professionals expect the sector to undergo significant changes as soon as the pandemic
subsides and travel resumes.
Speaking during the virtual 22nd Annual Capital Link – Invest in Greece Forum, Lampsa Hellenic Hotels Senior
Executive Director Chloe Maria Laskaridis said that today’s guest looks for five prerequisites when searching for
hospitality services:

Along with the new trends, Laskaridis expects leisure travel to be the first segment to restart once the global
pandemic subsides, with resorts attracting the interest of travelers.
“Resorts in the summer did much better than city hotels. People want to be outside, near nature, in less populated
areas. Resorts will become more popular in the short-term compared to densely populated areas where people are still
weary about Covid-19,” she said.
She also predicts that MICE tourism will carry on in a hydrid or digital form while cruise travel will continue to be an
issue of concern for Athens’ hotels in the near future.
Looking ahead, Laskaridis said that Greece should seek for ways to improve some of the problems that affected
its tourism industry even before the pandemic.
“Greece needs to improve its tourism infrastructure, extend seasonality, protect its natural beauty and the
environment, and create a stable legal urban framework for investments,” she added.
Lampsa Hellenic Hotels owns the Grande Bretagne and King George hotels, and operates the brand new five-star
Athens Capital Hotel – MGallery, located at Syntagma Square in central Athens.
On his side, Avis CEO Andreas Taprantzis agrees that technology is key for the development of the Greek tourism
industry in the post-Covid-19 era.
During the Capital Link Forum, he said the car rental sector is directly linked to the tourism industry, since around 15
percent of leisure travelers rent a car.
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“If you take into account that we also serve groups of 3 to 4 people, it is clear that almost half of leisure travelers
make car rentals. Touchless car deliveries and Covid-19-free services have become essential and this trend is
expected to continue after the launch of [Covid-19] vaccinations,” he said.
“What is more, we believe that new travelers will appreciate the efforts of service providers to offer a more private and
less-crowded experience,” he added.
Avis is a leading car rental company in Greece, operating a fleet of over 38,000 vehicles and a network of 80 stations.
The company recently secured funding for the expansion of its fleet of electric and hybrid cars.
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Ποια funds θέλουν να µπουν στο Ελληνικό
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για τη συµφωνία συγκρότησης δύο νέων
κοινοπραξιών της Lamda Development µε µεγάλους εγχώριους και διεθνείς οµίλους που
προέρχονται τόσο από τον χώρο των ακινήτων όσο και των θεσµικών επενδυτών, µε
αντικείµενο την ανάπτυξη δύο νέων έργων στο Ελληνικό.
Το ένα έργο αφορά το ψηλό κτίριο ειδικής σχεδίασης, ύψους έως και 150 µέτρων, πλησίον της Λεωφόρου
Βουλιαγµένης, η χρήση του οποίου προορίζεται να είναι κατά το ήµισυ χώροι γραφείων και άλλων
εµπορικών χρήσεων και κατά το άλλο ήµισυ ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Πρόκειται σύµφωνα µε
πληροφορίες της «Κ» για το πιο ώριµο από τα δύο project, για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον µεγάλα
ονόµατα του real estate και των ιδιωτικών κεφαλαίων.
Το δεύτερο project αφορά το επίσης ψηλό κτίριο που θα φιλοξενήσει διαµερίσµατα και το οποίο είναι
χωροθετηµένο πλησίον του παραλιακού µετώπου και της µαρίνας.
Το µοντέλο για τον σχηµατισµό των δύο κοινοπραξιών για την ανάπτυξη αυτών των δύο κτιρίων είναι το
ίδιο µε αυτό το οποίο εφαρµόστηκε στη συµφωνία µε την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των δύο ξενοδοχείων
και των κατοικιών γύρω από αυτά. Υπενθυµίζεται ότι η συνολική επένδυση για τη δηµιουργία των δύο
ξενοδοχείων µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήµατα από κοινού µε την ΤΕΜΕΣ ανέρχεται σε
300 εκατ. ευρώ, θα γίνει µέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα
συµµετέχουν οι όµιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30% αντιστοίχως.
Τα ποσοστά συµµετοχής της Lamda στις δύο άλλες κυοφορούµενες κοινοπραξίες δεν έχουν ακόµα
αποσαφηνιστεί. Πάντως, στη διαδικασία αυτή η Lamda έχει επιστρατεύσει ως συµβούλους την εταιρεία
ακινήτων Savills και τον οίκο Deloitte. Οι δύο τους έχουν οµαδοποιήσει τα projects και έχουν διαθέσει σε
όσους συµµετέχουν στη διαδικασία το σχετικό ενηµερωτικό υλικό. Ορισµένοι εκ των ενδιαφεροµένων
βρίσκονται ήδη σε πιο προχωρηµένες συζητήσεις.
Η «Κ» πληροφορείται πως όλες σχεδόν οι εγχώριες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
έχουν ζητήσει στοιχεία αλλά και πολλοί µεγάλοι διεθνείς οίκοι που είτε είναι στην Ελλάδα είτε εξετάζουν
το ενδεχόµενο να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η Prodea Investments και η
Orilina, της οποίας µάλιστα ο βασικός µέτοχος, το επενδυτικό κεφάλαιο Brevan Howard, απέκτησε τον Ιούλιο
και ποσοστό της τάξεως του 6,36% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Lamda
Development.
Επίσης, στη διαδικασία ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και µεγάλοι ξένοι οίκοι ακινήτων, µεταξύ των οποίων
ενδεικτικά αναφέρονται η βρετανική Brook Lane Capital, που αγόρασε πέρυσι από την Alpha Bank ακίνητα
του οµίλου Βωβού και η αµερικανική Hines, ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει και αναπτύσσει ακίνητα, η
οποία έχει αποκτήσει σειρά ελληνικών ξενοδοχείων όπως το Grand Hyatt αλλά και εµπορικών αναπτύξεων.
Ο Paul Gomopoulos, senior managing director της Hines για την Ελλάδα, µιλώντας αυτή την εβδοµάδα στο
Capital Link Invest in Greece Forum δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας και
ειδικότερα του τουρισµού, σηµειώνοντας πως µετά την πανδηµία στα ταξίδια «δεν θα αλλάξει κάτι
δραµατικά, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και πως η αγορά θα βρει τον τρόπο να
προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα».
Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος της Orilina Properties, στο ίδιο Forum επεσήµανε πως στην Ελλάδα ο τοµέας
των γραφείων θα µπορούσε να προσφέρει σταθερές επενδυτικές επιλογές ειδικά σε ακίνητα πρώτης
κατηγορίας µε καλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και εξήγησε εµµέσως πλην σαφώς, γιατί υπάρχει
τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το Ελληνικό:
«Παραµένουµε αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ακινήτων της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισµού
για το παγκόσµιο κεφάλαιο, καθώς η Ε.Ε. προσφέρει σηµαντική υποστήριξη µέσω επενδύσεων σε
υποδοµές και δανείων, ενώ η κυβέρνηση τα απορροφά µε γρήγορο ρυθµό, γεγονός που µε τη σειρά του
επιταχύνει την ανάκαµψη στις αγορές ακινήτων και η ΕΚΤ διατηρεί τα επιτόκια πολύ χαµηλά. Ως
αποτέλεσµα, οι πολύ υψηλότερες αποδόσεις ακίνητων γίνονται πλέον πιο ελκυστικές για τους
θεσµικούς επενδυτές. Η στρατηγική τοποθεσία της Ελλάδας, το λογικό κόστος και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό αρχίζουν να προσελκύουν πολυεθνικές εταιρείες».
Η παραχωρησιούχος της έκτασης του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό, Lamda Development, έχει
προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς πολλές εκ των απαραιτήτων εργασιών, ενώ έχει κάνει πρόοδο και στο
µέτωπο της εκπόνησης µελετών και διαγωνισµών για την επιλογή αρχιτεκτόνων για τις οικιστικές
ανάπτυξης της πρώτης πενταετίας. Αυτά αποκάλυψε ο διευθύνων σύµβουλός της Οδυσσέας Αθανασίου
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µιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε στα µέσα της εβδοµάδας.
Επιπλέον, σηµείωσε πως το επιχειρηµατικό σχέδιο της Lamda για την αξιοποίηση του Ελληνικού κατά τη
διάρκεια των επόµενων 15-20 ετών περιλαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, την ανέγερση περίπου 10.000
κατοικιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα ψηλά
κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ο πύργος-συγκρότηµα κατοικιών και µεικτών χρήσεων
πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και ο πύργος κατοικιών στο παράκτιο µέτωπο, πλησίον της µαρίνας
του Αγ. Κοσµά. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα δύο projects τα οποία θα γίνουν από τις κοινοπραξίες
που συζητούν αυτή την περίοδο.
Πηγή: kathimerini.gr
Σε συνεργασία µε tomanifesto.gr
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Capital Link Invest in Greece Forum Ends With NYSE Ceremony

More than 100 top level speakers, from the Greek and international government, business and financial communities,
offered to a global audience an authoritative and insightful blueprint of the state of the Greek economy during
the “22nd Capital Link Invest in Greece” Forum which took place in digital form earlier in December.
The Forum entitled “Greece – Looking Ahead With Confidence”, gave special emphasis to the business and
investment opportunities in Greece and the wider region.
It was organized in co-operation with the New York Stock Exchange and major Global Investment Banks and
Organizations.
The Forum provided an effective platform and the perfect timing for communicating the Prime Minister’s on the
government’s 12 initiatives to support the economy, which he described as “12 steps of confidence”, and “bridges that
will transfer Greece and the Greeks from the health and economic turmoil to the calm waters of progress and hope”.
Led by the Prime Minister, several key Greek ministers outlined their specific programs and policies in the sectors of
their portfolios in order to achieve the shift of the economy to a new, sustainable development model for Greece of
tomorrow.
A top-level group of CEOs and other executives discussed trends, developments and opportunities for each of the
main areas of the economy. A group of international investors shared their insight and shed light to the reasons that
lead them to choose Greece as a business and investment destination and what lies ahead.
Greek start-ups
Many participants highlighted the flourishing start-up scene in Greece.
“The 10 year recession Greece faced has ultimately given birth to a flourishing start-up scene and a very vibrant
ecosystem. In the years following the Greek crisis,
entrepreneurship in Greece has emerged as a key lever for growth restoration and job creation,” said Jimmy
Athanasopoulos, Chair – Envolve Entrepreneurship; Libra Greece Representative – Libra Social Responsibility Libra
Group.
“Greece’s start-up environment has entered a new phase of maturity with a growing number of investors offering their
backing and support to local innovation,” he added.
Kevin Ryan, Founder & CEO – AlleyCorp, noted “the great promise in Greek startups, and in the growth and
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development of the Greek technology ecosystem.”
He said that “the continued rise of entrepreneurship will of course be significant for Greece itself, but there is also
considerable opportunity for Greece to play an outsized role in the forward-motion of European tech advancement
more broadly.”
«Greek American Issuer DAY» at the NY Stock Exchange
Within the context of the 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum the New York Stock Exchange in
cooperation with Capital Link organized a special ceremony in honor of Greece titled “Greek American Issuer Day at
NYSE”.
On Tuesday, December 15th, 2020, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official
reception, in digital form, in honor of the Greek Delegation, Greek & Greek- American
companies listed on the New York Stock Exchange.

Adonis Georgiadis, Minister of Development & Investments of the Hellenic Republic, and Dr. Nikolas P. Tsakos,
President and CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, rang The Closing
Bell accompanied by Captain Panagiotis N. Tsakos and several representatives of NYSE listed companies.
The event was broadcasted live on major news stations in the United States and abroad to an estimated audience of
150 million viewers worldwide.
Over the years, Capital Link Invest in Greece Forum has developed to become an International Summit about Greece,
recognized as the main platform for updating US investors on developments in Greece, business and investment
opportunities and the attractiveness of Greece as an investment destination.
It gathers the elite of the financial and investment communities, as well business and government leaders from the
United States and Greece.
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Capital Link Invest in Greece Forum Ends With NYSE Ceremony

More than 100 top level speakers, from the Greek and international government, business and financial communities,
offered to a global audience an authoritative and insightful blueprint of the state of the Greek economy during
the “22nd Capital Link Invest in Greece” Forum which took place in digital form earlier in December.
The Forum entitled “Greece – Looking Ahead With Confidence”, gave special emphasis to the business and
investment opportunities in Greece and the wider region.
It was organized in co-operation with the New York Stock Exchange and major Global Investment Banks and
Organizations.
The Forum provided an effective platform and the perfect timing for communicating the Prime Minister’s on the
government’s 12 initiatives to support the economy, which he described as “12 steps of confidence”, and “bridges that
will transfer Greece and the Greeks from the health and economic turmoil to the calm waters of progress and hope”.
Led by the Prime Minister, several key Greek ministers outlined their specific programs and policies in the sectors of
their portfolios in order to achieve the shift of the economy to a new, sustainable development model for Greece of
tomorrow.
A top-level group of CEOs and other executives discussed trends, developments and opportunities for each of the
main areas of the economy. A group of international investors shared their insight and shed light to the reasons that
lead them to choose Greece as a business and investment destination and what lies ahead.
Greek start-ups
Many participants highlighted the flourishing start-up scene in Greece.
“The 10 year recession Greece faced has ultimately given birth to a flourishing start-up scene and a very vibrant
ecosystem. In the years following the Greek crisis,
entrepreneurship in Greece has emerged as a key lever for growth restoration and job creation,” said Jimmy
Athanasopoulos, Chair – Envolve Entrepreneurship; Libra Greece Representative – Libra Social Responsibility Libra
Group.
“Greece’s start-up environment has entered a new phase of maturity with a growing number of investors offering their
backing and support to local innovation,” he added.
Kevin Ryan, Founder & CEO – AlleyCorp, noted “the great promise in Greek startups, and in the growth and
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development of the Greek technology ecosystem.”
He said that “the continued rise of entrepreneurship will of course be significant for Greece itself, but there is also
considerable opportunity for Greece to play an outsized role in the forward-motion of European tech advancement
more broadly.”
«Greek American Issuer DAY» at the NY Stock Exchange
Within the context of the 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum the New York Stock Exchange in
cooperation with Capital Link organized a special ceremony in honor of Greece titled “Greek American Issuer Day at
NYSE”.
On Tuesday, December 15th, 2020, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official
reception, in digital form, in honor of the Greek Delegation, Greek & Greek- American
companies listed on the New York Stock Exchange.
Adonis Georgiadis, Minister of Development & Investments of the Hellenic Republic, and Dr. Nikolas P. Tsakos,
President and CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, rang The Closing
Bell accompanied by Captain Panagiotis N. Tsakos and several representatives of NYSE listed companies.
The event was broadcasted live on major news stations in the United States and abroad to an estimated audience of
150 million viewers worldwide.
Over the years, Capital Link Invest in Greece Forum has developed to become an International Summit about Greece,
recognized as the main platform for updating US investors on developments in Greece, business and investment
opportunities and the attractiveness of Greece as an investment destination.
It gathers the elite of the financial and investment communities, as well business and government leaders from the
United States and Greece.
The post Capital Link Invest in Greece Forum Ends With NYSE Ceremony first appeared on
Greece.GreekReporter.com Latest News from Greece.
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Ποια funds θέλουν να µπουν στο Ελληνικό
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για τη συµφωνία συγκρότησης δύο νέων
κοινοπραξιών της Lamda Development µε µεγάλους εγχώριους και διεθνείς οµίλους που
προέρχονται τόσο από τον χώρο των ακινήτων όσο και των θεσµικών επενδυτών, µε
αντικείµενο την ανάπτυξη δύο νέων έργων στο Ελληνικό.
Το ένα έργο αφορά το ψηλό κτίριο ειδικής σχεδίασης, ύψους έως και 150 µέτρων, πλησίον της Λεωφόρου
Βουλιαγµένης, η χρήση του οποίου προορίζεται να είναι κατά το ήµισυ χώροι γραφείων και άλλων
εµπορικών χρήσεων και κατά το άλλο ήµισυ ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Πρόκειται σύµφωνα µε
πληροφορίες της «Κ» για το πιο ώριµο από τα δύο project, για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον µεγάλα
ονόµατα του real estate και των ιδιωτικών κεφαλαίων.
Το δεύτερο project αφορά το επίσης ψηλό κτίριο που θα φιλοξενήσει διαµερίσµατα και το οποίο είναι
χωροθετηµένο πλησίον του παραλιακού µετώπου και της µαρίνας.
Το µοντέλο για τον σχηµατισµό των δύο κοινοπραξιών για την ανάπτυξη αυτών των δύο κτιρίων είναι το
ίδιο µε αυτό το οποίο εφαρµόστηκε στη συµφωνία µε την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των δύο ξενοδοχείων
και των κατοικιών γύρω από αυτά. Υπενθυµίζεται ότι η συνολική επένδυση για τη δηµιουργία των δύο
ξενοδοχείων µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήµατα από κοινού µε την ΤΕΜΕΣ ανέρχεται σε
300 εκατ. ευρώ, θα γίνει µέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα
συµµετέχουν οι όµιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30% αντιστοίχως.
Τα ποσοστά συµµετοχής της Lamda στις δύο άλλες κυοφορούµενες κοινοπραξίες δεν έχουν ακόµα
αποσαφηνιστεί. Πάντως, στη διαδικασία αυτή η Lamda έχει επιστρατεύσει ως συµβούλους την εταιρεία
ακινήτων Savills και τον οίκο Deloitte. Οι δύο τους έχουν οµαδοποιήσει τα projects και έχουν διαθέσει σε
όσους συµµετέχουν στη διαδικασία το σχετικό ενηµερωτικό υλικό. Ορισµένοι εκ των ενδιαφεροµένων
βρίσκονται ήδη σε πιο προχωρηµένες συζητήσεις.
Η «Κ» πληροφορείται πως όλες σχεδόν οι εγχώριες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
έχουν ζητήσει στοιχεία αλλά και πολλοί µεγάλοι διεθνείς οίκοι που είτε είναι στην Ελλάδα είτε εξετάζουν
το ενδεχόµενο να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η Prodea Investments και η
Orilina, της οποίας µάλιστα ο βασικός µέτοχος, το επενδυτικό κεφάλαιο Brevan Howard, απέκτησε τον Ιούλιο
και ποσοστό της τάξεως του 6,36% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Lamda
Development.
Επίσης, στη διαδικασία ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και µεγάλοι ξένοι οίκοι ακινήτων, µεταξύ των οποίων
ενδεικτικά αναφέρονται η βρετανική Brook Lane Capital, που αγόρασε πέρυσι από την Alpha Bank ακίνητα
του οµίλου Βωβού και η αµερικανική Hines, ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει και αναπτύσσει ακίνητα, η
οποία έχει αποκτήσει σειρά ελληνικών ξενοδοχείων όπως το Grand Hyatt αλλά και εµπορικών αναπτύξεων.
Ο Paul Gomopoulos, senior managing director της Hines για την Ελλάδα, µιλώντας αυτή την εβδοµάδα στο
Capital Link Invest in Greece Forum δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας και
ειδικότερα του τουρισµού, σηµειώνοντας πως µετά την πανδηµία στα ταξίδια «δεν θα αλλάξει κάτι
δραµατικά, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και πως η αγορά θα βρει τον τρόπο να
προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα».
Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος της Orilina Properties, στο ίδιο Forum επεσήµανε πως στην Ελλάδα ο τοµέας
των γραφείων θα µπορούσε να προσφέρει σταθερές επενδυτικές επιλογές ειδικά σε ακίνητα πρώτης
κατηγορίας µε καλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και εξήγησε εµµέσως πλην σαφώς, γιατί υπάρχει
τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το Ελληνικό:
«Παραµένουµε αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ακινήτων της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισµού
για το παγκόσµιο κεφάλαιο, καθώς η Ε.Ε. προσφέρει σηµαντική υποστήριξη µέσω επενδύσεων σε
υποδοµές και δανείων, ενώ η κυβέρνηση τα απορροφά µε γρήγορο ρυθµό, γεγονός που µε τη σειρά του
επιταχύνει την ανάκαµψη στις αγορές ακινήτων και η ΕΚΤ διατηρεί τα επιτόκια πολύ χαµηλά. Ως
αποτέλεσµα, οι πολύ υψηλότερες αποδόσεις ακίνητων γίνονται πλέον πιο ελκυστικές για τους
θεσµικούς επενδυτές. Η στρατηγική τοποθεσία της Ελλάδας, το λογικό κόστος και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό αρχίζουν να προσελκύουν πολυεθνικές εταιρείες».

10.000 κατοικίες
Η παραχωρησιούχος της έκτασης του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό, Lamda Development, έχει
προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς πολλές εκ των απαραιτήτων εργασιών, ενώ έχει κάνει πρόοδο και στο
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µέτωπο της εκπόνησης µελετών και διαγωνισµών για την επιλογή αρχιτεκτόνων για τις οικιστικές
ανάπτυξης της πρώτης πενταετίας. Αυτά αποκάλυψε ο διευθύνων σύµβουλός της Οδυσσέας Αθανασίου
µιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε στα µέσα της εβδοµάδας.
Επιπλέον, σηµείωσε πως το επιχειρηµατικό σχέδιο της Lamda για την αξιοποίηση του Ελληνικού κατά τη
διάρκεια των επόµενων 15-20 ετών περιλαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, την ανέγερση περίπου 10.000
κατοικιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα ψηλά
κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ο πύργος-συγκρότηµα κατοικιών και µεικτών χρήσεων
πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και ο πύργος κατοικιών στο παράκτιο µέτωπο, πλησίον της µαρίνας
του Αγ. Κοσµά. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα δύο projects τα οποία θα γίνουν από τις κοινοπραξίες
που συζητούν αυτή την περίοδο.
Πηγή: kathimerini.gr
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Brown Hotels to Open 20 Properties in Greece and Cyprus - [News.gtp.gr]
0 share Photo source: Brown Hotels Brown Hotels, an international design hotel collection, is planning to expand its
portfolio of properties with the opening of over 20 new hotels in Greece (Athens and Thessaloniki), and Cyprus. Brown
Hotels currently operates the world-acclaimed Brown TLV brand as well as The Lighthouse, The Poli House and the
new young brand Dave, among others. "We are now looking to open over 20 hotels in the next 18 months - an
investment that exceeds 100 million euros. It involves the Brown Hotels brand and its sub-brands. This is on top of
the hotels already featured in Athens, Thessaloniki, Limassol and Nicosia," Brown Hotels Founder and Co-owner Leon
Avigad said during an online panel discussion at the 22nd Annual Capital Link - Invest in Greece Forum. A newcomer
in the Greek hospitality market, the Brown Hotels today operates the Brown Acropol Hotel and the Dave Red hotel in
central Athens. According to...
0 share Photo source: Brown Hotels Brown Hotels, an international design hotel collection, is planning to expand its
portfolio of properties with the opening of over 20 new hotels in Greece (Athens and Thessaloniki), and Cyprus. Brown
Hotels currently operates the world-acclaimed Brown TLV brand as well as The Lighthouse, The Poli House and the
new young brand Dave, among others. "We are now looking to open over 20 hotels in the next 18 months - an
investment that exceeds 100 million euros. It involves the Brown Hotels brand and its sub-brands. This is on top of
the hotels already featured in Athens, Thessaloniki, Limassol and Nicosia," Brown Hotels Founder and Co-owner Leon
Avigad said during an online panel discussion at the 22nd Annual Capital Link - Invest in Greece Forum. A newcomer
in the Greek hospitality market, the Brown Hotels today operates the Brown Acropol Hotel and the Dave Red hotel in
central Athens. According to...
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Ποια funds θέλουν να µπουν στο Ελληνικό
Η Lamda Development βρίσκεται στην τελική ευθεία για τη συγκρότηση δύο νέων κοινοπραξιών µε
µεγάλους εγχώριους και διεθνείς οµίλους που προέρχονται τόσο από τον χώρο των ακινήτων όσο και των
θεσµικών επενδυτών, µε αντικείµενο την ανάπτυξη δύο νέων έργων στο Ελληνικό.
Ηλίας Μπέλλος
Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες για τη συµφωνία συγκρότησης δύο νέων κοινοπραξιών της
Lamda Development µε µεγάλους εγχώριους και διεθνείς οµίλους που προέρχονται τόσο από τον χώρο των
ακινήτων όσο και των θεσµικών επενδυτών, µε αντικείµενο την ανάπτυξη δύο νέων έργων στο Ελληνικό.
Το ένα έργο αφορά το ψηλό κτίριο ειδικής σχεδίασης, ύψους έως και 150 µέτρων, πλησίον της Λεωφόρου
Βουλιαγµένης, η χρήση του οποίου προορίζεται να είναι κατά το ήµισυ χώροι γραφείων και άλλων
εµπορικών χρήσεων και κατά το άλλο ήµισυ ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Πρόκειται σύµφωνα µε
πληροφορίες της «Κ» για το πιο ώριµο από τα δύο project, για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον µεγάλα
ονόµατα του real estate και των ιδιωτικών κεφαλαίων.
Το δεύτερο project αφορά το επίσης ψηλό κτίριο που θα φιλοξενήσει διαµερίσµατα και το οποίο είναι
χωροθετηµένο πλησίον του παραλιακού µετώπου και της µαρίνας.
Το µοντέλο για τον σχηµατισµό των δύο κοινοπραξιών για την ανάπτυξη αυτών των δύο κτιρίων είναι το
ίδιο µε αυτό το οποίο εφαρµόστηκε στη συµφωνία µε την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των δύο ξενοδοχείων
και των κατοικιών γύρω από αυτά. Υπενθυµίζεται ότι η συνολική επένδυση για τη δηµιουργία των δύο
ξενοδοχείων µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήµατα από κοινού µε την ΤΕΜΕΣ ανέρχεται σε
300 εκατ. ευρώ, θα γίνει µέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων θα
συµµετέχουν οι όµιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30% αντιστοίχως.
Τα ποσοστά συµµετοχής της Lamda στις δύο άλλες κυοφορούµενες κοινοπραξίες δεν έχουν ακόµα
αποσαφηνιστεί. Πάντως, στη διαδικασία αυτή η Lamda έχει επιστρατεύσει ως συµβούλους την εταιρεία
ακινήτων Savills και τον οίκο Deloitte. Οι δύο τους έχουν οµαδοποιήσει τα projects και έχουν διαθέσει σε
όσους συµµετέχουν στη διαδικασία το σχετικό ενηµερωτικό υλικό. Ορισµένοι εκ των ενδιαφεροµένων
βρίσκονται ήδη σε πιο προχωρηµένες συζητήσεις.
Η «Κ» πληροφορείται πως όλες σχεδόν οι εγχώριες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (ΑΕΕΑΠ)
έχουν ζητήσει στοιχεία αλλά και πολλοί µεγάλοι διεθνείς οίκοι που είτε είναι στην Ελλάδα είτε εξετάζουν
το ενδεχόµενο να δραστηριοποιηθούν για πρώτη φορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η Prodea Investments και η
Orilina, της οποίας µάλιστα ο βασικός µέτοχος, το επενδυτικό κεφάλαιο Brevan Howard, απέκτησε τον Ιούλιο
και ποσοστό της τάξεως του 6,36% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου της Lamda
Development.
Επίσης, στη διαδικασία ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και µεγάλοι ξένοι οίκοι ακινήτων, µεταξύ των οποίων
ενδεικτικά αναφέρονται η βρετανική Brook Lane Capital, που αγόρασε πέρυσι από την Alpha Bank ακίνητα
του οµίλου Βωβού και η αµερικανική Hines, ιδιωτική εταιρεία που αγοράζει και αναπτύσσει ακίνητα, η
οποία έχει αποκτήσει σειρά ελληνικών ξενοδοχείων όπως το Grand Hyatt αλλά και εµπορικών αναπτύξεων.
Ο Paul Gomopoulos, senior managing director της Hines για την Ελλάδα, µιλώντας αυτή την εβδοµάδα στο
Capital Link Invest in Greece Forum δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας και
ειδικότερα του τουρισµού, σηµειώνοντας πως µετά την πανδηµία στα ταξίδια «δεν θα αλλάξει κάτι
δραµατικά, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και πως η αγορά θα βρει τον τρόπο να
προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα».
Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος της Orilina Properties, στο ίδιο Forum επεσήµανε πως στην Ελλάδα ο τοµέας
των γραφείων θα µπορούσε να προσφέρει σταθερές επενδυτικές επιλογές ειδικά σε ακίνητα πρώτης
κατηγορίας µε καλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και εξήγησε εµµέσως πλην σαφώς, γιατί υπάρχει
τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το Ελληνικό:
«Παραµένουµε αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ακινήτων της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισµού για
το παγκόσµιο κεφάλαιο, καθώς η Ε.Ε. προσφέρει σηµαντική υποστήριξη µέσω επενδύσεων σε υποδοµές και
δανείων, ενώ η κυβέρνηση τα απορροφά µε γρήγορο ρυθµό, γεγονός που µε τη σειρά του επιταχύνει την
ανάκαµψη στις αγορές ακινήτων και η ΕΚΤ διατηρεί τα επιτόκια πολύ χαµηλά. Ως αποτέλεσµα, οι πολύ
υψηλότερες αποδόσεις ακίνητων γίνονται πλέον πιο ελκυστικές για τους θεσµικούς επενδυτές. Η
στρατηγική τοποθεσία της Ελλάδας, το λογικό κόστος και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό αρχίζουν
να προσελκύουν πολυεθνικές εταιρείες».
Η παραχωρησιούχος της έκτασης του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό, Lamda Development, έχει
προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς πολλές εκ των απαραιτήτων εργασιών, ενώ έχει κάνει πρόοδο και στο
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µέτωπο της εκπόνησης µελετών και διαγωνισµών για την επιλογή αρχιτεκτόνων για τις οικιστικές
ανάπτυξης της πρώτης πενταετίας. Αυτά αποκάλυψε ο διευθύνων σύµβουλός της Οδυσσέας Αθανασίου
µιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε στα µέσα της εβδοµάδας.
Επιπλέον, σηµείωσε πως το επιχειρηµατικό σχέδιο της Lamda για την αξιοποίηση του Ελληνικού κατά τη
διάρκεια των επόµενων 15-20 ετών περιλαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, την ανέγερση περίπου 10.000
κατοικιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα ψηλά
κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ο πύργος-συγκρότηµα κατοικιών και µεικτών χρήσεων
πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και ο πύργος κατοικιών στο παράκτιο µέτωπο, πλησίον της µαρίνας
του Αγ. Κοσµά. Το τελευταίο αποτελεί ένα από τα δύο projects τα οποία θα γίνουν από τις κοινοπραξίες
που συζητούν αυτή την περίοδο.
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων - [Karatzova.com]
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+1,83% και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real
Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας. Ανάκαµψη το 2019 Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη
ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι
ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου. "Ακόµα και στους πιο δύσκολους
καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την
αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης...
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+1,83% και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real
Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας. Ανάκαµψη το 2019 Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη
ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι
ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου. "Ακόµα και στους πιο δύσκολους
καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την
αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης...
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων

Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω των
συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group
του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+1,83% και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο
22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της
εθνικής οικονοµίας.
Ανάκαµψη το 2019
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο
πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου. «Ακόµα
και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που
ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις
µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται για να
αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η τεχνολογία είναι
αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της
πανδηµίας.
Εφαρµογή 3D παρουσίασης
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η
Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο
προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της»,
δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας
augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που
πραγµατοποιείται.
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Brown Hotels to Open 20 Properties in Greece and Cyprus
Photo source: Brown Hotels
Brown Hotels, an international design hotel collection, is planning to expand its portfolio of properties with the
opening of over 20 new hotels in Greece (Athens and Thessaloniki), and Cyprus.

Brown Hotels currently operates the world-acclaimed Brown TLV brand as well as The Lighthouse, The Poli House
and the new young brand Dave, among others.
“We are now looking to open over 20 hotels in the next 18 months – an investment that exceeds 100 million
euros. It involves the Brown Hotels brand and its sub-brands. This is on top of the hotels already featured in Athens,
Thessaloniki, Limassol and Nicosia,” Brown Hotels Founder and Co-owner Leon Avigad said during an online panel
discussion at the 22nd Annual Capital Link – Invest in Greece Forum.
A newcomer in the Greek hospitality market, the Brown Hotels today operates the Brown Acropol Hotel and the Dave
Red hotel in central Athens.
According to Avigad, the coronavirus (Covid-19) pandemic has not changed the group’s plans that include the opening
of 11 hotels in Athens and Thessaloniki.
“The coronavirus pandemic has not harmed our optimism… Whoever is open-minded and flexible will adapt to the
changing world. Our investment has been very rewarding so far,” he said.
He also revealed that Brown Hotels recently received a very good offer to sell one of its properties in Greece at a
price that was three times higher than the property’s purchasing value. However, the group refused to sell.
Meanwhile, Brown Hotels is looking into the opportunities emerging from Covid-19 in the hospitality industry by turning
into the extended stays hospitality segment. Therefore, it has created the Brown Living, a new hospitality concept
offering long stays to people that wish to stay in a hotel for longer periods.
“This has been so successful that we now think of converting some of our new ventures in Greece – properties and
buildings – into Brown Living,” Avigad underlined.
Looking ahead, Avigad said that Brown Hotels is looking to further expand its concept in the Greek market, as well as
to enhance Athens’ image as a tourism destination.
“The main challenge for us is to bridge the gap between the image of Mykonos and Santorini and other destinations…
When it comes to Athens and Thessaloniki, though the culture and food are great, the infrastructure still lacks
behind,” Avigad said.
Brown Hotels is closely working with the Greek ministries of tourism and investment, and the Municipality of Athens,
in order to introduce the local bar and culinary institutions to the Brown assets in Greece.
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
Post Comment
The
team |receive
About GTPdaily
Headlines
Signup
Signup to
to receive our
our daily travel-tourism
travel-tourism industry
industry newsletter.
newsletter.
Greek Travel Pages,
6, Psylla str. Athens GR 10557
Call center: +30 210 324 7511

http://news.gtp.gr/
Publication date: 21/12/2020 13:30
Alexa ranking (Greece): 1110
https://news.gtp.gr/2020/12/21/brown-hotels-open-20-properties-greece-cyprus/

Contact Details
Guest posts are welcome. Read the editorial guidelines here.

https://theglobalnews.gr/
Publication date: 21/12/2020 11:30
Alexa ranking (Greece): 0
https://theglobalnews.gr/brown-hotels-to-open-20-properties-in-greece-and-cyprus/

Brown Hotels to Open 20 Properties in Greece and Cyprus
Photo source: Brown Hotels , an international design hotel collection, is planning to expand its portfolio of properties
with the opening of over 20 new hotels in ( and ), and Brown Hotels currently operates the world-acclaimed Brown TLV
brand as well as The Lighthouse, The Poli House and the new young brand Dave, among others. “We are now looking
to – an investment that exceeds . It involves the Brown Hotels brand and its sub-brands. This is on top of the hotels
already featured in Athens, Thessaloniki, Limassol and Nicosia,” Brown Hotels Founder and Co-owner said during an
online panel discussion at the 22nd Annual Capital Link – Invest in Greece Forum. A newcomer in the Greek
hospitality market, the Brown Hotels today operates the and the in central Athens. According to Avigad, the has not
changed the group’s plans that include the opening of . “The coronavirus pandemic has not harmed our optimism…
Whoever is open-minded and flexible will adapt to the changing world. Our investment has been very rewarding so
far,” he said. He also revealed that Brown Hotels recently received a very good offer to sell one of its properties in
Greece at a price that was three times higher than the property’s purchasing value. However, the group refused to
sell. Meanwhile, Brown Hotels is looking into the opportunities emerging from Covid-19 in the hospitality industry by
turning into the hospitality segment. Therefore, it has created the , that wish to stay in a hotel for longer periods. “This
has been so successful that we now think of converting some of our new ventures in Greece – properties and
buildings – into ,” Avigad underlined. Looking ahead, Avigad said that Brown Hotels is looking to further expand its
concept in the Greek market, as well as to enhance Athens’ image as a tourism destination. “The main challenge for
us is to bridge the gap between the image of Mykonos and Santorini and other destinations… When it comes to
Athens and Thessaloniki, though the culture and food are great, the infrastructure still lacks behind,” Avigad said.
Brown Hotels is closely working with the Greek ministries of tourism and investment, and the Municipality of Athens,
in order to introduce the local bar and culinary institutions to the Brown assets in Greece. ΠΗΓΗ Τα υποχρεωτικά
πεδία σηµειώνονται µε
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Δύο ακόµα κοινοπραξίες της Lamda στα σκαριά για το Ελληνικό

Πολυ κοντά σε συµφωνία για τη συγκρότηση δύο νέων κοινοπραξιών βρίσκεται η Lamda Development µε
µεγάλους εγχώριους και διεθνείς οµίλους που προέρχονται τόσο από το χώρο των ακινήτων όσο και των
θεσµικών επενδυτών, µε αντικείµενο την ανάπτυξη δύο νέων έργων στο Ελληνικό.
Το πρώτο project αφορά στο ψηλό κτίριο ειδικής σχεδίασης ύψους έως και 150 µέτρων πλησίον της
Λεωφόρου Βουλιαγµένης, η χρήση του οποίου προορίζεται να είναι κατά το ήµισυ χώροι γραφείων και
άλλων εµπορικών χρήσεων και κατά το άλλο ήµισυ ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Το συγκεκριµένο έργο
είναι και το πιο ώριµο από τα δύο project για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον µεγάλα ονόµατα του real
estate και των ιδιωτικών κεφαλαίων. Το δεύτερο έργο αφορά το επίσης υψηλό κτίριο που θα φιλοξενήσει
διαµερίσµατα και το οποίο είναι χωροθετηµένο πλησίον του παραλιακού µετώπου και της Μαρίνας.
Το µοντέλο για το σχηµατισµό των δύο κοινοπραξιών για την ανάπτυξη αυτών των δύο κτιρίων είναι το
ίδιο µε αυτό το οποίο εφαρµόστηκε στην συµφωνία µε την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των δύο ξενοδοχείων
και των κατοικιών που παρακολουθούν αυτά τα δύο ξενοδοχεία. Η συνολική επένδυση για τη δηµιουργία
των δύο ξενοδοχείων µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήµατα από κοινού µε την ΤΕΜΕΣ
ανέρχεται σε 300 εκατοµµύρια ευρώ θα γίνει µέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο µετοχικό κεφάλαιο
των οποίων θα συµµετέχουν οι όµιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30%
αντίστοιχα.
Μέχρι στιγµής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα ποσοστά συµµετοχής της Lamda στις δυο άλλες κυοφορούµενες
κοινοπραξίες. Πάντως στην διαδικασία αυτή η Lamda έχει επιστρατεύσει ως συµβούλους την εταιρεία
σύµβουλων ακινήτων Savills και τον συµβουλευτικό οίκο Deloitte.
Οι δυο σύµβουλοι έχουν µαρκετάρει τα projects και έχουν διαθέσει σε σους συµµετέχουν στην διαδικασία
το σχετικό ενηµερωτικό υλικό . Ορισµένοι εκ των ενδιαφερόµενων βρίσκονται ήδη σε πιο προχωρηµένες
συζητήσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, όλες σχεδόν οι εγχώριες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) έχουν ζητήσει στοιχεία αλλά και πολλοί µεγάλη διεθνείς οίκοι που είτε είναι ήδη
δραστήριοι στην Ελλάδα είτε εξετάζουν το ενδεχόµενο για πρώτη φορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η Prodea
Investments και η Orilina της οποίας µάλιστα ο βασικός µέτοχος το επενδυτικό κεφάλαιο Brevan Howard
απέκτησε τον Ιούλιο και ποσοστό της τάξης του 6,36% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου
της Lamda Development. Επίσης στην διαδικασία ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και µεγάλοι ξένα οίκοι
ακινήτων µεταξύ των οποίων επίσης ενδεικτικά αναφέρονται η βρετανική Brook Lane Capital, που αγόρασε
πέρυσι από την Alpha Bank ακίνητα του οµίλου Βωβού, και η αµερικανική Hines, ιδιωτική εταιρεία που
αγοράζει και αναπτύσσει ακίνητα, η οποία έχει αποκτήσει σειρά ελληνικών ξενοδοχείων όπως το Grand
Hyatt αλλά και εµπορικών αναπτύξεων.
Μιλώντας αυτή την εβδοµάδα στο Capital Link Invest in Greece Forum ο Paul Gomopoulos, Senior Managing
Director της Hines για την Ελλάδα, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας και
ειδικότερα του τουρισµού σηµειώνοντας πως µετά την πανδηµία στα ταξίδια «δεν θα αλλάξει κάτι
δραµατικά, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και πως η αγορά θα βρει τον τρόπο να
προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα».
Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος της Orilina Properties στο ίδιο Forum επεσήµανε πως στην Ελλάδα ο τοµέας
των γραφείων θα µπορούσε να προσφέρει σταθερές επενδυτικές επιλογές ειδικά σε ακίνητα πρώτης
κατηγορίας µε καλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και εξήγησε εµµέσως πλην σαφώς, γιατί υπάρχει
τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το Ελληνικό: «Παραµένουµε αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ακινήτων της
Ελλάδας ως επενδυτικό προορισµό για το παγκόσµιο κεφάλαιο καθώς η ΕΕ προσφέρει σηµαντική
υποστήριξη µέσω επενδύσεων σε υποδοµές και δανείων, ενώ η κυβέρνηση τα απορροφά µε γρήγορο
ρυθµό, γεγονός που µε τη σειρά του επιταχύνει την ανάκαµψη στις αγορές ακινήτων και η ΕΚΤ διατηρεί τα
επιτόκια πολύ χαµηλά. Ως αποτέλεσµα, οι πολύ υψηλότερες αποδόσεις ακίνητων γίνονται πλέον πιο
ελκυστικές για τους θεσµικούς επενδυτές. Η στρατηγική τοποθεσία της Ελλάδας, το λογικό κόστος και το
εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό αρχίζουν να προσελκύουν πολυεθνικές εταιρείες».
Τα επόµενα project
Η παραχωρησιούχος της έκτασης του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό, Lamda Development έχει
προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς πολλές εκ των απαραίτητων εργασιών στην έκταση αλλά έχει κάνει
και πρόοδο και στο µέτωπο της εκπόνησης µελετών και διαγωνισµών για την επιλογή αρχιτεκτόνων για τις
οικιστικές ανάπτυξης της πρώτης πενταετίας. Αυτά αποκάλυψε ο διευθύνων σύµβουλος της Οδυσσέας

http://www.eurocapital.gr/
Publication date: 21/12/2020 10:29
Alexa ranking (Greece): 536
https://www.eurocapital.gr/permalink/117584.html

Αθανασίου µιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε στα µέσα της εβδοµάδας.
Επιπλέον σηµείωσε πως τα το επιχειρηµατικό σχέδιο της Lamda για την αξιοποίηση του Ελληνικού κατά τη
διάρκεια των επόµενων 15-20 ετών περιλαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, την ανέγερση περίπου 10 χιλιάδων
κατοικιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα ψηλά
κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ο πύργος-συγκρότηµα κατοικιών και µεικτών χρήσεων
πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και ο πύργος κατοικιών στο παράκτιο µέτωπο, πλησίον της µαρίνας
του Αγ. Κοσµά. Το τελευταίο πρόκειται για τα ένα από τα δυο projects τα οποία θα γίνουν από τις
κοινοπραξίες που συζητούνται αυτή την περίοδο.
Επίσης περιλαµβάνονται τα 2 πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων µαζί µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά
συγκροτήµατα (branded residences) στο παράκτιο µέτωπο, για τα οποία έχει συγκροτηθεί η κοινοπραξία µε
την ΤΕΜΕΣ, καθώς και ένα πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων στη Λεωφόρο Βουλιαγµένης, που
αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που θα γίνει από µια ακόµη κοινοπραξία που
κυοφορείται. Επιπλέον περιλαµβάνονται δυο εµπορικά κέντρα θα γίνουν εξολοκλήρου από την Lamda ενώ
θα αναπτυχτούν και λοιπές χρήσεις γραφείων και εµπορίου πλησίον της Λεωφόρου Βουλιαγµένης, το
Μητροπολιτικό Πάρκο, κοινόχρηστοι χώροι και λοιπά έργα υποδοµής, µουσεία, πολιτιστικά κέντρα και
αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ηλίας Μπέλλος
Πηγή: moneyreview.gr
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Λινάτσας (AXIA Ventures): Το ελληνικό χρηµατιστήριο διαθέτει µεγάλες
προοπτικές
Το 2021 επενδυτικά θα είναι εξαιρετικό, καλύτερες από ποτέ οι προοπτικές της οικονοµίας στη µετα-covid
περίοδο - Αποκαλυπτικός στο Capital Link Invest in Greece Forum ο επικεφαλής της AXIA Ventures Απόλυτα
πεπεισµένος για τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και της εγχώριας χρηµατιστηριακής
αγοράς εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Axia Ventures, Γιώργος Λινάτσας, µιλώντας στο 22ο Capital Link
Invest in Greece Forum. Συµµετέχοντας στην ενότητα "Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός - Η άποψη των
διεθνών επενδυτών", o Group Managing Director και µέλος του Executive Committee της AXIA ανέφερε πως η
υγειονοµική κρίση αποδείχθηκε µια ισχυρή δοκιµασία για την ελληνική κυβέρνηση και τον κρατικό
µηχανισµό που, όµως, επέδειξε υψηλό βαθµό ετοιµότητας και συντονισµού. Όπως τόνισε, άλλες χώρες µε
καλύτερη οργάνωση και µεγαλύτερες υποδοµές δεν είχαν τα θετικά αποτελέσµατα που πέτυχε η Ελλάδα
στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Σε µια...
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Νέες συµπράξεις της Lamda στα σκαριά για αξιοποίηση ακινήτων στο
Ελληνικό
Πολύ κοντά σε συµφωνία για τη συγκρότηση δύο νέων κοινοπραξιών, σύµφωνα µε ρεπορτάζ του Ηλία
Μπέλλου στο Moneyreview.gr, βρίσκεται η Lamda Development µε µεγάλους εγχώριους και διεθνείς οµίλους
που προέρχονται τόσο από το χώρο των ακινήτων όσο και των θεσµικών επενδυτών, µε αντικείµενο την
ανάπτυξη δύο νέων έργων στο Ελληνικό.
Το πρώτο project αφορά στο ψηλό κτίριο ειδικής σχεδίασης ύψους έως και 150 µέτρων πλησίον της
Λεωφόρου Βουλιαγµένης, η χρήση του οποίου προορίζεται να είναι κατά το ήµισυ χώροι γραφείων και
άλλων εµπορικών χρήσεων και κατά το άλλο ήµισυ ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Το συγκεκριµένο έργο
είναι και το πιο ώριµο από τα δύο project για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον µεγάλα ονόµατα του real
estate και των ιδιωτικών κεφαλαίων. Το δεύτερο έργο αφορά το επίσης υψηλό κτίριο που θα φιλοξενήσει
διαµερίσµατα και το οποίο είναι χωροθετηµένο πλησίον του παραλιακού µετώπου και της Μαρίνας.
Το µοντέλο για το σχηµατισµό των δύο κοινοπραξιών για την ανάπτυξη αυτών των δύο κτιρίων είναι το
ίδιο µε αυτό το οποίο εφαρµόστηκε στην συµφωνία µε την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των δύο ξενοδοχείων
και των κατοικιών που παρακολουθούν αυτά τα δύο ξενοδοχεία. Η συνολική επένδυση για τη δηµιουργία
των δύο ξενοδοχείων µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήµατα από κοινού µε την ΤΕΜΕΣ
ανέρχεται σε 300 εκατοµµύρια ευρώ θα γίνει µέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο µετοχικό κεφάλαιο
των οποίων θα συµµετέχουν οι όµιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30%
αντίστοιχα.
Μέχρι στιγµής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα ποσοστά συµµετοχής της Lamda στις δυο άλλες κυοφορούµενες
κοινοπραξίες. Πάντως στην διαδικασία αυτή η Lamda έχει επιστρατεύσει ως συµβούλους την εταιρεία
σύµβουλων ακινήτων Savills και τον συµβουλευτικό οίκο Deloitte.
Οι δυο σύµβουλοι έχουν µαρκετάρει τα projects και έχουν διαθέσει σε σους συµµετέχουν στην διαδικασία
το σχετικό ενηµερωτικό υλικό . Ορισµένοι εκ των ενδιαφερόµενων βρίσκονται ήδη σε πιο προχωρηµένες
συζητήσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, όλες σχεδόν οι εγχώριες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) έχουν ζητήσει στοιχεία αλλά και πολλοί µεγάλη διεθνείς οίκοι που είτε είναι ήδη
δραστήριοι στην Ελλάδα είτε εξετάζουν το ενδεχόµενο για πρώτη φορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η Prodea
Investments και η Orilina της οποίας µάλιστα ο βασικός µέτοχος το επενδυτικό κεφάλαιο Brevan Howard
απέκτησε τον Ιούλιο και ποσοστό της τάξης του 6,36% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου
της Lamda Development. Επίσης στην διαδικασία ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και µεγάλοι ξένα οίκοι
ακινήτων µεταξύ των οποίων επίσης ενδεικτικά αναφέρονται η βρετανική Brook Lane Capital, που αγόρασε
πέρυσι από την Alpha Bank ακίνητα του οµίλου Βωβού, και η αµερικανική Hines, ιδιωτική εταιρεία που
αγοράζει και αναπτύσσει ακίνητα, η οποία έχει αποκτήσει σειρά ελληνικών ξενοδοχείων όπως το Grand
Hyatt αλλά και εµπορικών αναπτύξεων.
Μιλώντας αυτή την εβδοµάδα στο Capital Link Invest in Greece Forum ο Paul Gomopoulos, Senior Managing
Director της Hines για την Ελλάδα, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας και
ειδικότερα του τουρισµού σηµειώνοντας πως µετά την πανδηµία στα ταξίδια «δεν θα αλλάξει κάτι
δραµατικά, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και πως η αγορά θα βρει τον τρόπο να
προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα».
Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος της Orilina Properties στο ίδιο Forum επεσήµανε πως στην Ελλάδα ο τοµέας
των γραφείων θα µπορούσε να προσφέρει σταθερές επενδυτικές επιλογές ειδικά σε ακίνητα πρώτης
κατηγορίας µε καλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και εξήγησε εµµέσως πλην σαφώς, γιατί υπάρχει
τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το Ελληνικό: «Παραµένουµε αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ακινήτων της
Ελλάδας ως επενδυτικό προορισµό για το παγκόσµιο κεφάλαιο καθώς η ΕΕ προσφέρει σηµαντική
υποστήριξη µέσω επενδύσεων σε υποδοµές και δανείων, ενώ η κυβέρνηση τα απορροφά µε γρήγορο
ρυθµό, γεγονός που µε τη σειρά του επιταχύνει την ανάκαµψη στις αγορές ακινήτων και η ΕΚΤ διατηρεί τα
επιτόκια πολύ χαµηλά. Ως αποτέλεσµα, οι πολύ υψηλότερες αποδόσεις ακίνητων γίνονται πλέον πιο
ελκυστικές για τους θεσµικούς επενδυτές. Η στρατηγική τοποθεσία της Ελλάδας, το λογικό κόστος και το
εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό αρχίζουν να προσελκύουν πολυεθνικές εταιρείες».
Τα επόµενα project
Η παραχωρησιούχος της έκτασης του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό, Lamda Development έχει
προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς πολλές εκ των απαραίτητων εργασιών στην έκταση αλλά έχει κάνει
και πρόοδο και στο µέτωπο της εκπόνησης µελετών και διαγωνισµών για την επιλογή αρχιτεκτόνων για τις
οικιστικές ανάπτυξης της πρώτης πενταετίας. Αυτά αποκάλυψε ο διευθύνων σύµβουλος της Οδυσσέας
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Αθανασίου µιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε στα µέσα της εβδοµάδας.
Επιπλέον σηµείωσε πως τα το επιχειρηµατικό σχέδιο της Lamda για την αξιοποίηση του Ελληνικού κατά τη
διάρκεια των επόµενων 15-20 ετών περιλαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, την ανέγερση περίπου 10 χιλιάδων
κατοικιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα ψηλά
κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ο πύργος-συγκρότηµα κατοικιών και µεικτών χρήσεων
πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και ο πύργος κατοικιών στο παράκτιο µέτωπο, πλησίον της µαρίνας
του Αγ. Κοσµά. Το τελευταίο πρόκειται για τα ένα από τα δυο projects τα οποία θα γίνουν από τις
κοινοπραξίες που συζητούνται αυτή την περίοδο.
Επίσης περιλαµβάνονται τα 2 πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων µαζί µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά
συγκροτήµατα (branded residences) στο παράκτιο µέτωπο, για τα οποία έχει συγκροτηθεί η κοινοπραξία µε
την ΤΕΜΕΣ, καθώς και ένα πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων στη Λεωφόρο Βουλιαγµένης, που
αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που θα γίνει από µια ακόµη κοινοπραξία που
κυοφορείται. Επιπλέον περιλαµβάνονται δυο εµπορικά κέντρα θα γίνουν εξολοκλήρου από την Lamda ενώ
θα αναπτυχτούν και λοιπές χρήσεις γραφείων και εµπορίου πλησίον της Λεωφόρου Βουλιαγµένης, το
Μητροπολιτικό Πάρκο, κοινόχρηστοι χώροι και λοιπά έργα υποδοµής, µουσεία, πολιτιστικά κέντρα και
αθλητικές εγκαταστάσεις.
Πηγή: moneyreview.gr
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Lamda: Στην κρίση του ΥΠΠΟΑ η προµελέτη για τµήµα του πάρκου στο Ελληνικό
Σε πολλαπλά µέτωπα ‘’τρέχει’’ την προετοιµασία η Lamda Development για τη µεγάλη επένδυση του
Ελληνικού, εν όψει της ολοκλήρωσης της συµφωνίας µε το ελληνικό Δηµόσιο, προχωρώντας τις
µελέτες «σαν να είχε γίνει ήδη η µεταβίβαση», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε προ ηµερών στη
διαδικτυακή εκδήλωση του Capital Link Forum ο διευθύνων σύµβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο όµιλος φέρνει στην κρίση των αρχών του υπουργείου Πολιτισµού και δη του
Κεντρικού Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων και την προµελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και των
αρχιτεκτονικών κατασκευών (κατ’ εξειδίκευση του Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου
Πρασίνου και Αναψυχής στο Ελληνικό) στη ζώνη προστασίας των χαρακτηρισµένων ως µνηµείων
των τριών υπόστεγων της Πολεµικής Αεροπορίας, στο πρώην αεροδρόµιο. Σε σχέση µε το πάρκο
(άνω των 2 εκατ. τ.µ. όταν ολοκληρωθεί) εντός των έργων της πρώτης πενταετίας προβλέπεται να έχει
γίνει, σύµφωνα µε το επενδυτικό πλάνο, ένα σηµαντικό τµήµα του έργου, στο 40%, «µε χρήσεις πρασίνου,
αναψυχής, ελευθέρων χώρων, αθλητισµού, πολιτισµού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών
υποδοµών ως προς την λειτουργία τους». Η πρόσβαση στο πάρκο θα γίνεται περιµετρικά από διάφορα
σηµεία εισόδου που συνδέουν το έργο µε τις γύρω γειτονιές αλλά και µε τον ευρύτερο αστικό ιστό, ώστε
να εξασφαλίζεται η συνδεσιµότητα του πάρκου αλλά και ο ανοιχτός χαρακτήρας του. «Ο
σχεδιασµός του αναδεικνύει την ιστορία της περιοχής του πρώην Αεροδροµίου, µετατρέποντας κτίρια
ιστορικής σηµασίας (κτίριο Σάαρινεν/πρώην ανατολικό αεροδρόµιο, υπόστεγα αεροσκαφών) σε κτίρια
πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκθεσιακό κέντρο, µουσεία), ενώ παράλληλα δηµιουργεί ένα ζωντανό χώρο
πρασίνου και αναψυχής.
Ο κύριος πεζόδροµος περιπάτου µήκους 2,5 χλµ. και πλάτους 56 µ. εκτείνεται από τη λεωφόρο
Βουλιαγµένης και καταλήγει στη θάλασσα, συνδέοντας έτσι το Μητροπολιτικό Πάρκο µε το παράκτιο
µέτωπο, την παραλία και τη µαρίνα».
Υπενθυµίζεται ότι η Lamda και το ελληνικό Δηµόσιο έχουν υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων που υφίστανται ή ενδεχοµένως να αποκαλυφθούν, στην περιοχή του
Ελληνικού.
Πέραν του πάρκου, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι τεχνικές µελέτες κι επίσης και οι
αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως οι πύργοι και τα εµπορικά κέντρα,
ενώ εκ των ων ουκ άνευ είναι και οι κοινοπραξίες που σκοπεύει να δηµιουργήσει η εταιρεία µε γνωστά
ονόµατα της εγχώριας και διεθνούς αγοράς για εµβληµατικά έργα της πρώτης φάσης όπως π.χ. τα κτίριατοπόσηµα των πύργων κ.τ.λ..
Πέραν του Ελληνικού, ένα ακόµη σηµαντικό «µέτωπο» ειδικά αυτή την περίοδο για τη Lamda έχει να κάνει
µε τα εµπορικά κέντρα του οµίλου (The Mall Athens, Golden Hall, Mediteranean Cosmos), που έχουν
επηρεαστεί από την πανδηµία και την αναστολή λειτουργίας λόγω των περιοριστικών µέτρων για την
εξάπλωση του κορωνοϊού. Τώρα, στα malls του οµίλου που παραµένουν κλειστά, λειτουργεί η µέθοδος της
παραλαβής εκτός (click away) ακόµη και για πολλαπλές αγορές από περισσότερα του ενός καταστήµατα,
µε την παραλαβή να γίνεται σε ειδικά σηµεία, απευθείας στο αυτοκίνητο των πελατών για µέγιστη
ασφάλεια. Εφόσον ο καταναλωτής έχει πραγµατοποιήσει πολλαπλές αγορές, έχοντας ήδη εξοφλήσει,
αυτές συγκεντρώνονται και µεταφέρονται στον εξωτερικό χώρο µε σχετική σήµανση σε ειδικά σηµεία
παραλαβής και τοποθετούνται απευθείας στο αυτοκίνητο. Η παραλαβή πραγµατοποιείται άµεσα, χωρίς ο
καταναλωτής να σταθµεύσει ή να εξέλθει του οχήµατός, ενώ δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η
στάθµευση και η άσκοπη παραµονή στον χώρο. Η διαδικασία παραµένει ίδια και σε περίπτωση που ο
καταναλωτής επιθυµεί να παραλάβει πεζή τις αγορές (πολλαπλές ή µη).
Εν τω µεταξύ, αύριο Τρίτη η Lamda έχει προγραµµατίσει έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµατα µεταξύ άλλων- την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου και τη θέσπιση προγράµµατος
διάθεσης µετοχών σε στελέχη της διοίκησης και στο προσωπικό της εταιρείας και των
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης για απόκτηση µετοχών (stock
options).
Διαβάστε ακόµη:
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Δύο ακόµα κοινοπραξίες της Lamda στα σκαριά για το Ελληνικό
Του Ηλία Γ. Μπέλλου
Πολυ κοντά σε συµφωνία για τη συγκρότηση δύο νέων κοινοπραξιών βρίσκεται η Lamda Development µε
µεγάλους εγχώριους και διεθνείς οµίλους που προέρχονται τόσο από το χώρο των ακινήτων όσο και των
θεσµικών επενδυτών, µε αντικείµενο την ανάπτυξη δύο νέων έργων στο Ελληνικό.
Το πρώτο project αφορά στο ψηλό κτίριο ειδικής σχεδίασης ύψους έως και 150 µέτρων πλησίον της
Λεωφόρου Βουλιαγµένης, η χρήση του οποίου προορίζεται να είναι κατά το ήµισυ χώροι γραφείων και
άλλων εµπορικών χρήσεων και κατά το άλλο ήµισυ ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων. Το συγκεκριµένο έργο
είναι και το πιο ώριµο από τα δύο project για το οποίο εκδηλώνουν ενδιαφέρον µεγάλα ονόµατα του real
estate και των ιδιωτικών κεφαλαίων. Το δεύτερο έργο αφορά το επίσης υψηλό κτίριο που θα φιλοξενήσει
διαµερίσµατα και το οποίο είναι χωροθετηµένο πλησίον του παραλιακού µετώπου και της Μαρίνας.
Το µοντέλο για το σχηµατισµό των δύο κοινοπραξιών για την ανάπτυξη αυτών των δύο κτιρίων είναι το
ίδιο µε αυτό το οποίο εφαρµόστηκε στην συµφωνία µε την ΤΕΜΕΣ για την ανάπτυξη των δύο ξενοδοχείων
και των κατοικιών που παρακολουθούν αυτά τα δύο ξενοδοχεία. Η συνολική επένδυση για τη δηµιουργία
των δύο ξενοδοχείων µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά συγκροτήµατα από κοινού µε την ΤΕΜΕΣ
ανέρχεται σε 300 εκατοµµύρια ευρώ θα γίνει µέσω δύο εταιρειών ειδικού σκοπού, στο µετοχικό κεφάλαιο
των οποίων θα συµµετέχουν οι όµιλοι της ΤΕΜΕΣ και της Lamda Development, σε ποσοστό 70% και 30%
αντίστοιχα.
Μέχρι στιγµής δεν έχουν αποσαφηνιστεί τα ποσοστά συµµετοχής της Lamda στις δυο άλλες κυοφορούµενες
κοινοπραξίες. Πάντως στην διαδικασία αυτή η Lamda έχει επιστρατεύσει ως συµβούλους την εταιρεία
σύµβουλων ακινήτων Savills και τον συµβουλευτικό οίκο Deloitte.
Οι δυο σύµβουλοι έχουν µαρκετάρει τα projects και έχουν διαθέσει σε σους συµµετέχουν στην διαδικασία
το σχετικό ενηµερωτικό υλικό . Ορισµένοι εκ των ενδιαφερόµενων βρίσκονται ήδη σε πιο προχωρηµένες
συζητήσεις. Σύµφωνα µε πληροφορίες, όλες σχεδόν οι εγχώριες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη
Περιουσία (ΑΕΕΑΠ) έχουν ζητήσει στοιχεία αλλά και πολλοί µεγάλη διεθνείς οίκοι που είτε είναι ήδη
δραστήριοι στην Ελλάδα είτε εξετάζουν το ενδεχόµενο για πρώτη φορά. Ενδεικτικά αναφέρεται η Prodea
Investments και η Orilina της οποίας µάλιστα ο βασικός µέτοχος το επενδυτικό κεφάλαιο Brevan Howard
απέκτησε τον Ιούλιο και ποσοστό της τάξης του 6,36% του συνόλου των µετοχών και δικαιωµάτων ψήφου
της Lamda Development. Επίσης στην διαδικασία ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει και µεγάλοι ξένα οίκοι
ακινήτων µεταξύ των οποίων επίσης ενδεικτικά αναφέρονται η βρετανική Brook Lane Capital, που αγόρασε
πέρυσι από την Alpha Bank ακίνητα του οµίλου Βωβού, και η αµερικανική Hines, ιδιωτική εταιρεία που
αγοράζει και αναπτύσσει ακίνητα, η οποία έχει αποκτήσει σειρά ελληνικών ξενοδοχείων όπως το Grand
Hyatt αλλά και εµπορικών αναπτύξεων.
Μιλώντας αυτή την εβδοµάδα στο Capital Link Invest in Greece Forum ο Paul Gomopoulos, Senior Managing
Director της Hines για την Ελλάδα, δεν έκρυψε την αισιοδοξία του για τις προοπτικές της χώρας και
ειδικότερα του τουρισµού σηµειώνοντας πως µετά την πανδηµία στα ταξίδια «δεν θα αλλάξει κάτι
δραµατικά, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και πως η αγορά θα βρει τον τρόπο να
προσαρµοστεί στη νέα πραγµατικότητα».
Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος της Orilina Properties στο ίδιο Forum επεσήµανε πως στην Ελλάδα ο τοµέας
των γραφείων θα µπορούσε να προσφέρει σταθερές επενδυτικές επιλογές ειδικά σε ακίνητα πρώτης
κατηγορίας µε καλές περιβαλλοντικές προδιαγραφές. Και εξήγησε εµµέσως πλην σαφώς, γιατί υπάρχει
τόσο µεγάλο ενδιαφέρον για το Ελληνικό: «Παραµένουµε αισιόδοξοι για τις προοπτικές των ακινήτων της
Ελλάδας ως επενδυτικό προορισµό για το παγκόσµιο κεφάλαιο καθώς η ΕΕ προσφέρει σηµαντική
υποστήριξη µέσω επενδύσεων σε υποδοµές και δανείων, ενώ η κυβέρνηση τα απορροφά µε γρήγορο
ρυθµό, γεγονός που µε τη σειρά του επιταχύνει την ανάκαµψη στις αγορές ακινήτων και η ΕΚΤ διατηρεί τα
επιτόκια πολύ χαµηλά. Ως αποτέλεσµα, οι πολύ υψηλότερες αποδόσεις ακίνητων γίνονται πλέον πιο
ελκυστικές για τους θεσµικούς επενδυτές. Η στρατηγική τοποθεσία της Ελλάδας, το λογικό κόστος και το
εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό αρχίζουν να προσελκύουν πολυεθνικές εταιρείες».
Τα επόµενα project
Η παραχωρησιούχος της έκτασης του πρώην αεροδροµίου στο Ελληνικό, Lamda Development έχει
προχωρήσει µε γρήγορους ρυθµούς πολλές εκ των απαραίτητων εργασιών στην έκταση αλλά έχει κάνει
και πρόοδο και στο µέτωπο της εκπόνησης µελετών και διαγωνισµών για την επιλογή αρχιτεκτόνων για τις
οικιστικές ανάπτυξης της πρώτης πενταετίας. Αυτά αποκάλυψε ο διευθύνων σύµβουλος της Οδυσσέας
Αθανασίου µιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum που έγινε στα µέσα της εβδοµάδας.
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Επιπλέον σηµείωσε πως τα το επιχειρηµατικό σχέδιο της Lamda για την αξιοποίηση του Ελληνικού κατά τη
διάρκεια των επόµενων 15-20 ετών περιλαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, την ανέγερση περίπου 10 χιλιάδων
κατοικιών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες επιτρεπόµενες χρήσεις, στις οποίες περιλαµβάνονται και τα ψηλά
κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, όπως ο πύργος-συγκρότηµα κατοικιών και µεικτών χρήσεων
πλησίον του Μητροπολιτικού Πάρκου και ο πύργος κατοικιών στο παράκτιο µέτωπο, πλησίον της µαρίνας
του Αγ. Κοσµά. Το τελευταίο πρόκειται για τα ένα από τα δυο projects τα οποία θα γίνουν από τις
κοινοπραξίες που συζητούνται αυτή την περίοδο.
Επίσης περιλαµβάνονται τα 2 πολυτελή ξενοδοχεία 5 αστέρων µαζί µε τα αντίστοιχα τουριστικά-οικιστικά
συγκροτήµατα (branded residences) στο παράκτιο µέτωπο, για τα οποία έχει συγκροτηθεί η κοινοπραξία µε
την ΤΕΜΕΣ, καθώς και ένα πύργο ξενοδοχείου και λοιπών χρήσεων στη Λεωφόρο Βουλιαγµένης, που
αποτελεί ψηλό κτίριο ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης που θα γίνει από µια ακόµη κοινοπραξία που
κυοφορείται. Επιπλέον περιλαµβάνονται δυο εµπορικά κέντρα θα γίνουν εξολοκλήρου από την Lamda ενώ
θα αναπτυχτούν και λοιπές χρήσεις γραφείων και εµπορίου πλησίον της Λεωφόρου Βουλιαγµένης, το
Μητροπολιτικό Πάρκο, κοινόχρηστοι χώροι και λοιπά έργα υποδοµής, µουσεία, πολιτιστικά κέντρα και
αθλητικές εγκαταστάσεις.

https://www.newmoney.gr/
Publication date: 21/12/2020 07:00
Alexa ranking (Greece): 131
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/epixeiriseis/lamda-stin-krisi-tou...

Lamda: Στην κρίση του ΥΠΠΟΑ η προµελέτη για τµήµα του πάρκου στο Ελληνικό
Πρόκειται για την προµελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και αρχιτεκτονικών κατασκευών στη ζώνη
προστασίας των τριών υπόστεγων της Πολεµικής Αεροπορίας
Σε πολλαπλά µέτωπα ‘’τρέχει’’ την προετοιµασία η Lamda Development για τη µεγάλη επένδυση του
Ελληνικού, εν όψει της ολοκλήρωσης της συµφωνίας µε το ελληνικό Δηµόσιο, προχωρώντας τις
µελέτες «σαν να είχε γίνει ήδη η µεταβίβαση», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε προ ηµερών στη
διαδικτυακή εκδήλωση του Capital Link Forum ο διευθύνων σύµβουλος κ. Οδυσσέας Αθανασίου.
Στο πλαίσιο αυτό, ο όµιλος φέρνει στην κρίση των αρχών του υπουργείου Πολιτισµού και δη του
Κεντρικού Συµβουλίου Νεοτέρων Μνηµείων και την προµελέτη αρχιτεκτονικής τοπίου και των
αρχιτεκτονικών κατασκευών (κατ’ εξειδίκευση του Σχεδίου Γενικής Οργάνωσης Μητροπολιτικού Πάρκου
Πρασίνου και Αναψυχής στο Ελληνικό) στη ζώνη προστασίας των χαρακτηρισµένων ως µνηµείων
των τριών υπόστεγων της Πολεµικής Αεροπορίας, στο πρώην αεροδρόµιο. Σε σχέση µε το πάρκο
(άνω των 2 εκατ. τ.µ. όταν ολοκληρωθεί) εντός των έργων της πρώτης πενταετίας προβλέπεται να έχει
γίνει, σύµφωνα µε το επενδυτικό πλάνο, ένα σηµαντικό τµήµα του έργου, στο 40%, «µε χρήσεις πρασίνου,
αναψυχής, ελευθέρων χώρων, αθλητισµού, πολιτισµού, κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών
υποδοµών ως προς την λειτουργία τους». Η πρόσβαση στο πάρκο θα γίνεται περιµετρικά από διάφορα
σηµεία εισόδου που συνδέουν το έργο µε τις γύρω γειτονιές αλλά και µε τον ευρύτερο αστικό ιστό, ώστε
να εξασφαλίζεται η συνδεσιµότητα του πάρκου αλλά και ο ανοιχτός χαρακτήρας του. «Ο
σχεδιασµός του αναδεικνύει την ιστορία της περιοχής του πρώην Αεροδροµίου, µετατρέποντας κτίρια
ιστορικής σηµασίας (κτίριο Σάαρινεν/πρώην ανατολικό αεροδρόµιο, υπόστεγα αεροσκαφών) σε κτίρια
πολιτιστικού ενδιαφέροντος (εκθεσιακό κέντρο, µουσεία), ενώ παράλληλα δηµιουργεί ένα ζωντανό χώρο
πρασίνου και αναψυχής.
Ο κύριος πεζόδροµος περιπάτου µήκους 2,5 χλµ. και πλάτους 56 µ. εκτείνεται από τη λεωφόρο
Βουλιαγµένης και καταλήγει στη θάλασσα, συνδέοντας έτσι το Μητροπολιτικό Πάρκο µε το παράκτιο
µέτωπο, την παραλία και τη µαρίνα».
Υπενθυµίζεται ότι η Lamda και το ελληνικό Δηµόσιο έχουν υπογράψει µνηµόνιο συνεργασίας για την
προστασία των αρχαιοτήτων που υφίστανται ή ενδεχοµένως να αποκαλυφθούν, στην περιοχή του
Ελληνικού.
Πέραν του πάρκου, αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι τεχνικές µελέτες κι επίσης και οι
αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως οι πύργοι και τα εµπορικά κέντρα,
ενώ εκ των ων ουκ άνευ είναι και οι κοινοπραξίες που σκοπεύει να δηµιουργήσει η εταιρεία µε γνωστά
ονόµατα της εγχώριας και διεθνούς αγοράς για εµβληµατικά έργα της πρώτης φάσης όπως π.χ. τα κτίριατοπόσηµα των πύργων κ.τ.λ..

Τα malls
Πέραν του Ελληνικού, ένα ακόµη σηµαντικό «µέτωπο» ειδικά αυτή την περίοδο για τη Lamda έχει να κάνει
µε τα εµπορικά κέντρα του οµίλου (The Mall Athens, Golden Hall, Mediteranean Cosmos), που έχουν
επηρεαστεί από την πανδηµία και την αναστολή λειτουργίας λόγω των περιοριστικών µέτρων για την
εξάπλωση του κορωνοϊού. Τώρα, στα malls του οµίλου που παραµένουν κλειστά, λειτουργεί η µέθοδος της
παραλαβής εκτός (click away) ακόµη και για πολλαπλές αγορές από περισσότερα του ενός καταστήµατα,
µε την παραλαβή να γίνεται σε ειδικά σηµεία, απευθείας στο αυτοκίνητο των πελατών για µέγιστη
ασφάλεια. Εφόσον ο καταναλωτής έχει πραγµατοποιήσει πολλαπλές αγορές, έχοντας ήδη εξοφλήσει,
αυτές συγκεντρώνονται και µεταφέρονται στον εξωτερικό χώρο µε σχετική σήµανση σε ειδικά σηµεία
παραλαβής και τοποθετούνται απευθείας στο αυτοκίνητο. Η παραλαβή πραγµατοποιείται άµεσα, χωρίς ο
καταναλωτής να σταθµεύσει ή να εξέλθει του οχήµατός, ενώ δεν επιτρέπεται για κανέναν λόγο η
στάθµευση και η άσκοπη παραµονή στον χώρο. Η διαδικασία παραµένει ίδια και σε περίπτωση που ο
καταναλωτής επιθυµεί να παραλάβει πεζή τις αγορές (πολλαπλές ή µη).
Εν τω µεταξύ, αύριο Τρίτη η Lamda έχει προγραµµατίσει έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµατα µεταξύ άλλων- την εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου και τη θέσπιση προγράµµατος
διάθεσης µετοχών σε στελέχη της διοίκησης και στο προσωπικό της εταιρείας και των
συνδεδεµένων µε αυτήν εταιρειών µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης για απόκτηση µετοχών (stock
options).
Διαβάστε ακόµη:
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Έρευνα στο newmoney.gr για την ελληνική βιοµηχανία: Πόσα δισ. κέρδισαν 2.039 επιχειρήσεις
Kαλά νέα για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής
Τσακλόγλου: Η χώρα έχει επείγουσα ανάγκη σηµαντικών µεταρρυθµίσεων – Ποιο είναι το
νέο ασφαλιστικό
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Τζέφρι Πάιατ: "Στόχος να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, η πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη" [Thrakikiagora.gr]
"Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν.Μεσόγειο" Ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο "Η Ελλάδα
κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση", έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια
χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο
και στα Δυτικά Βαλκάνια. "Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή
η στήριξη θα συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος
Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο
της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια"
επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης. Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να
χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν...
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Λινάτσας (AXIA Ventures): Το ελληνικό χρηµατιστήριο διαθέτει µεγάλες
προοπτικές
Απόλυτα πεπεισµένος για τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και της εγχώριας
χρηµατιστηριακής αγοράς εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Axia Ventures, Γιώργος Λινάτσας, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Συµµετέχοντας στην ενότητα «Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των διεθνών επενδυτών»,
o Group Managing Director και µέλος του Executive Committee της AXIA ανέφερε πως η υγειονοµική
κρίση αποδείχθηκε µια ισχυρή δοκιµασία για την ελληνική κυβέρνηση και τον κρατικό µηχανισµό που,
όµως, επέδειξε υψηλό βαθµό ετοιµότητας και συντονισµού.
Όπως τόνισε, άλλες χώρες µε καλύτερη οργάνωση και µεγαλύτερες υποδοµές δεν είχαν τα θετικά
αποτελέσµατα που πέτυχε η Ελλάδα στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη
οικονοµία, αυτό αποτέλεσε ένα τεράστιο πλεονέκτηµα για τη χώρα και για την προσέγγιση της
επενδυτικής κοινότητας προς την Ελλάδα. Περαιτέρω, η επιτάχυνση και υλοποίηση σηµαντικών
µεταρρυθµίσεων και ο τεχνολογικός µετασχηµατισµός του Δηµοσίου λειτούργησαν θετικά
και ενίσχυσαν την αλλαγή εικόνας της χώρας.
Όπως σηµείωσε προ ηµερών στο ίδιο πάνελ µε συνοµιλητές τους Κ.κ. Φωτακίδη (CVC) και
Σταθόπουλο (BC Partners), η ελληνική οικονοµία εξαρτάται σηµαντικά από τον τουρισµό και τα ταξίδια
αναψυχής.
«Λόγω της πανδηµίας του κορονωϊού, ο τουρισµός δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγµα και αυτό θα έχει
επίπτωση στο ΑΕΠ, αλλά υπάρχουν πολλοί – του εαυτού µου συµπεριλαµβανοµένου – που θεωρούν πως
κοιτώντας µπροστά και έπειτα από τις θετικές εξελίξεις µε την παραγωγή και διανοµή των εµβολίων, ο
κλάδος θα ανακάµψει ταχύτατα», τόνισε.
Προέβλεψε, δε, πως η ανάκαµψη του τουρισµού θα είναι τύπου “V”, η δυναµική των ταξιδιών αναψυχής το
2021 θα εκπλήξει πολλούς και δεν θα πρέπει να υποτιµούµε το γεγονός πως λόγω της δυναµικής αυτής η
Ελλάδα θα ευνοηθεί σηµαντικά. Περαιτέρω, σηµείωσε, τα κεφάλαια από το Ταµείο Ανάκαµψης που
θα εισρεύσουν στη χώρα – τα περισσότερα από όλες στην Ε.Ε. – θα ενισχύσουν σηµαντικά την
ανάπτυξη της οικονοµίας, αρχικά από το 2021 και ακόµη περισσότερο στη συνέχεια. Τέλος, υπερτόνισε
όλες αυτές τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες (digital nomads, brain gain φορολογικά κίνητρα κ.α.) που φέρνουν
την Ελλάδα στο επενδυτικό προσκήνιο.
Το δίπτυχο «εµπιστοσύνη και σταθερότητα» στο οποίο έχει επενδύσει η Ελλάδα λειτουργεί καταλυτικά για
την αλλαγή εικόνας. Όµως κανείς δεν θα έλθει σε µια χώρα αν αυτή εµφάνιζε αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης.
Η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης, συµπλήρωσε.
Καταθέτοντας τις εκτιµήσεις του για την νέα χρονιά, ο κ. Λινάτσας ήταν κατηγορηµατικός πως «οι
προοπτικές της Ελλάδας στην µετα -covid περίοδο είναι καλύτερες από ποτέ. Το 2021 θα είναι µια
χρονιά που θα θυµούνται όλοι όσοι αποφάσισαν να επενδύσουν στις Ελλάδα και σε ελληνικά assets».
Ερωτηθείς για τα assets που έχουν ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, σηµείωσε ότι τα οµόλογα έχουν
ήδη µια πολύ καλή πορεία, όµως εκτίµησε πως οι ελληνικές µετοχές είναι τροµερά υποτιµηµένες.
«Υπάρχουν εισηγµένες επιχειρήσεις που εάν συγκριθούν µε τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους
βρίσκονταν σε βαθύ discount. Αυτό δεν θα συνεχιστεί εφεξής».
Σηµειώνεται πως η AXIA Ventures Group ιδρύθηκε το 2008 και είναι ιδιωτικός όµιλος επενδυτικής
τραπεζικής ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην
παροχή υπηρεσιών προς µεγάλες επιχειρήσεις και θεσµικούς πελάτες µε αντικείµενο την πραγµατοποίηση
επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Σήµερα έχει παρουσία στη Λευκωσία (κεντρικά γραφεία), Αθήνα
(υποκατάστηµα), Λισαβόνα (υποκατάστηµα), Νέα Υόρκη (θυγατρική), Μιλάνο (γραφείο
αντιπροσωπείας) και στο Λονδίνο (γραφείο αντιπροσωπείας).
Διαβάστε περισσότερα:
Ερευνα MRB: Ετσι θα κάνει rebranding ο ελληνικός τουρισµός – Πότε βλέπει ανάκαµψη ο
κλάδος
Koρωνοϊός: Αυτά είναι τα µέτρα ενόψει Χριστουγέννων – Τι επιτρέπεται και τι όχι (vid)
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Επίδοµα θέρµανσης: Μέχρι 11 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
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Λινάτσας (AXIA Ventures): Το ελληνικό χρηµατιστήριο διαθέτει µεγάλες
προοπτικές
Το 2021 επενδυτικά θα είναι εξαιρετικό, καλύτερες από ποτέ οι προοπτικές της οικονοµίας στη µετα-covid
περίοδο - Αποκαλυπτικός στο Capital Link Invest in Greece Forum ο επικεφαλής της AXIA Ventures...
διαβάστε περισσότερα...
Δηµοσίευση από : Πρώτο Θέµα - Σήµερα
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Λινάτσας (AXIA Ventures): Το ελληνικό χρηµατιστήριο διαθέτει µεγάλες
προοπτικές
Το 2021 επενδυτικά θα είναι εξαιρετικό, καλύτερες από ποτέ οι προοπτικές της οικονοµίας στη µετα-covid
περίοδο – Αποκαλυπτικός στο Capital Link Invest in Greece Forum ο επικεφαλής της AXIA Ventures Απόλυτα
πεπεισµένος για τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και της εγχώριας χρηµατιστηριακής
αγοράς εµφανίστηκε ο επικεφαλής της , , µιλώντας στο . Συµµετέχοντας στην ενότητα «Η Ελλάδα ως
επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των διεθνών επενδυτών», o ανέφερε πως η υγειονοµική κρίση
αποδείχθηκε µια ισχυρή δοκιµασία για την ελληνική κυβέρνηση και τον κρατικό µηχανισµό που, όµως,
επέδειξε υψηλό βαθµό ετοιµότητας και συντονισµού. Όπως τόνισε, άλλες χώρες µε καλύτερη οργάνωση
και µεγαλύτερες υποδοµές δεν είχαν τα θετικά αποτελέσµατα που πέτυχε η Ελλάδα στην αντιµετώπιση της
πανδηµίας. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη οικονοµία, αυτό αποτέλεσε ένα τεράστιο πλεονέκτηµα για τη χώρα
και για την προσέγγιση της επενδυτικής κοινότητας προς την Ελλάδα. Περαιτέρω, και ενίσχυσαν την
αλλαγή εικόνας της χώρας. µε συνοµιλητές τους Κ.κ. Φωτακίδη (CVC) και Σταθόπουλο (BC Partners), η
ελληνική οικονοµία εξαρτάται σηµαντικά από τον τουρισµό και τα ταξίδια αναψυχής. , τόνισε. Προέβλεψε,
δε, πως η ανάκαµψη του τουρισµού θα είναι τύπου “V”, η δυναµική των ταξιδιών αναψυχής το 2021 θα
εκπλήξει πολλούς και δεν θα πρέπει να υποτιµούµε το γεγονός πως λόγω της δυναµικής αυτής η Ελλάδα θα
ευνοηθεί σηµαντικά. Περαιτέρω, σηµείωσε, τα . – θα ενισχύσουν σηµαντικά την ανάπτυξη της οικονοµίας,
αρχικά από το 2021 και ακόµη περισσότερο στη συνέχεια. Τέλος, υπερτόνισε όλες αυτές τις κυβερνητικές
πρωτοβουλίες (digital nomads, brain gain φορολογικά κίνητρα κ.α.) που φέρνουν την Ελλάδα στο επενδυτικό
προσκήνιο. Το δίπτυχο «εµπιστοσύνη και σταθερότητα» στο οποίο έχει επενδύσει η Ελλάδα λειτουργεί
καταλυτικά για την αλλαγή εικόνας. Όµως κανείς δεν θα έλθει σε µια χώρα αν αυτή εµφάνιζε αρνητικό
ρυθµό ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και θα επιστρέψει σε
θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης, συµπλήρωσε. Καταθέτοντας τις εκτιµήσεις του για την νέα χρονιά, ο κ.
Λινάτσας ήταν κατηγορηµατικός πως Ερωτηθείς , σηµείωσε ότι τα οµόλογα έχουν ήδη µια πολύ καλή
πορεία, όµως εκτίµησε πως οι ελληνικές µετοχές είναι τροµερά υποτιµηµένες. Τέλος, κατέληξε λέγοντας
πως είναι ενθουσιασµένος (σ.σ. για τις προοπτικές) της , από ορισµένους τοµείς του real estate και από την
κινητικότητα σε κλάδους που βρίσκονται ή θα εισέλθουν σε διαδικασία consolidation. , ανέφερε.
Σηµειώνεται πως και είναι ιδιωτικός όµιλος επενδυτικής τραπεζικής ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο
των συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς µεγάλες επιχειρήσεις και
θεσµικούς πελάτες µε αντικείµενο την πραγµατοποίηση επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Σήµερα έχει
παρουσία στη (κεντρικά γραφεία), (υποκατάστηµα), (υποκατάστηµα), (θυγατρική), (γραφείο
αντιπροσωπείας) και στο (γραφείο αντιπροσωπείας). ΠΗΓΗ
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Λινάτσας (AXIA Ventures): Το ελληνικό χρηµατιστήριο διαθέτει µεγάλες
προοπτικές
Το 2021 επενδυτικά θα είναι εξαιρετικό, καλύτερες από ποτέ οι προοπτικές της οικονοµίας στη µετα-covid
περίοδο - Αποκαλυπτικός στο Capital Link Invest in Greece Forum ο επικεφαλής της AXIA Ventures
Απόλυτα πεπεισµένος για τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και της εγχώριας
χρηµατιστηριακής αγοράς εµφανίστηκε ο επικεφαλής της Axia Ventures, Γιώργος Λινάτσας, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Συµµετέχοντας στην ενότητα «Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των διεθνών επενδυτών»,
o Group Managing Director και µέλος του Executive Committee της AXIA ανέφερε πως η υγειονοµική
κρίση αποδείχθηκε µια ισχυρή δοκιµασία για την ελληνική κυβέρνηση και τον κρατικό µηχανισµό που,
όµως, επέδειξε υψηλό βαθµό ετοιµότητας και συντονισµού.
Όπως τόνισε, άλλες χώρες µε καλύτερη οργάνωση και µεγαλύτερες υποδοµές δεν είχαν τα θετικά
αποτελέσµατα που πέτυχε η Ελλάδα στην αντιµετώπιση της πανδηµίας. Σε µια παγκοσµιοποιηµένη
οικονοµία, αυτό αποτέλεσε ένα τεράστιο πλεονέκτηµα για τη χώρα και για την προσέγγιση της
επενδυτικής κοινότητας προς την Ελλάδα. Περαιτέρω, η επιτάχυνση και υλοποίηση σηµαντικών
µεταρρυθµίσεων και ο τεχνολογικός µετασχηµατισµός του Δηµοσίου λειτούργησαν θετικά
και ενίσχυσαν την αλλαγή εικόνας της χώρας.

Καταλύτης ο ρόλος του τουρισµού
Όπως σηµείωσε προ ηµερών στο ίδιο πάνελ µε συνοµιλητές τους Κ.κ. Φωτακίδη (CVC) και
Σταθόπουλο (BC Partners), η ελληνική οικονοµία εξαρτάται σηµαντικά από τον τουρισµό και τα ταξίδια
αναψυχής.
«Λόγω της πανδηµίας του κορονωϊού, ο τουρισµός δέχθηκε ένα ισχυρό πλήγµα και αυτό θα έχει
επίπτωση στο ΑΕΠ, αλλά υπάρχουν πολλοί – του εαυτού µου συµπεριλαµβανοµένου – που θεωρούν πως
κοιτώντας µπροστά και έπειτα από τις θετικές εξελίξεις µε την παραγωγή και διανοµή των εµβολίων, ο
κλάδος θα ανακάµψει ταχύτατα», τόνισε.
Προέβλεψε, δε, πως η ανάκαµψη του τουρισµού θα είναι τύπου “V”, η δυναµική των ταξιδιών αναψυχής το
2021 θα εκπλήξει πολλούς και δεν θα πρέπει να υποτιµούµε το γεγονός πως λόγω της δυναµικής αυτής η
Ελλάδα θα ευνοηθεί σηµαντικά. Περαιτέρω, σηµείωσε, τα κεφάλαια από το Ταµείο Ανάκαµψης που
θα εισρεύσουν στη χώρα – τα περισσότερα από όλες στην Ε.Ε. – θα ενισχύσουν σηµαντικά την
ανάπτυξη της οικονοµίας, αρχικά από το 2021 και ακόµη περισσότερο στη συνέχεια. Τέλος, υπερτόνισε
όλες αυτές τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες (digital nomads, brain gain φορολογικά κίνητρα κ.α.) που φέρνουν
την Ελλάδα στο επενδυτικό προσκήνιο.
Το δίπτυχο «εµπιστοσύνη και σταθερότητα» στο οποίο έχει επενδύσει η Ελλάδα λειτουργεί καταλυτικά για
την αλλαγή εικόνας. Όµως κανείς δεν θα έλθει σε µια χώρα αν αυτή εµφάνιζε αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης.
Η Ελλάδα έχει πλέον ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και θα επιστρέψει σε θετικούς ρυθµούς
ανάπτυξης, συµπλήρωσε.

Σε βαθύ discount
Καταθέτοντας τις εκτιµήσεις του για την νέα χρονιά, ο κ. Λινάτσας ήταν κατηγορηµατικός πως «οι
προοπτικές της Ελλάδας στην µετα -covid περίοδο είναι καλύτερες από ποτέ. Το 2021 θα είναι µια
χρονιά που θα θυµούνται όλοι όσοι αποφάσισαν να επενδύσουν στις Ελλάδα και σε ελληνικά assets».
Ερωτηθείς για τα assets που έχουν ενδιαφέρον αυτή την περίοδο, σηµείωσε ότι τα οµόλογα έχουν
ήδη µια πολύ καλή πορεία, όµως εκτίµησε πως οι ελληνικές µετοχές είναι τροµερά υποτιµηµένες.
«Υπάρχουν εισηγµένες επιχειρήσεις που εάν συγκριθούν µε τους ευρωπαϊκούς ανταγωνιστές τους
βρίσκονταν σε βαθύ discount. Αυτό δεν θα συνεχιστεί εφεξής».
Τέλος, κατέληξε λέγοντας πως είναι ενθουσιασµένος (σ.σ. για τις προοπτικές) της «πράσινης
οικονοµίας», από ορισµένους τοµείς του real estate και από την κινητικότητα σε κλάδους που βρίσκονται
ή θα εισέλθουν σε διαδικασία consolidation. «Η Ελλάδα δεν είναι µια οικονοµία που µπορούµε να
ξεχωρίζουµε συγκεκριµενους κλάδους, αλλά υπάρχουν πολλές ενδιαφέρουσες δραστηριότητες µε
επενδυτικό ενδιαφέρον στην πραγµατική οικονοµία, πέραν των µεγάλων προοπτικών της ελληνικής

https://www.newmoney.gr/
Publication date: 20/12/2020 11:00
Alexa ranking (Greece): 131
https://www.newmoney.gr/roh/palmos-oikonomias/epixeiriseis/linatsas-axia-ventu...

κεφαλαιαγοράς», ανέφερε.
Σηµειώνεται πως η AXIA Ventures Group ιδρύθηκε το 2008 και είναι ιδιωτικός όµιλος επενδυτικής
τραπεζικής ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συµβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και στην
παροχή υπηρεσιών προς µεγάλες επιχειρήσεις και θεσµικούς πελάτες µε αντικείµενο την πραγµατοποίηση
επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Σήµερα έχει παρουσία στη Λευκωσία (κεντρικά γραφεία), Αθήνα
(υποκατάστηµα), Λισαβόνα (υποκατάστηµα), Νέα Υόρκη (θυγατρική), Μιλάνο (γραφείο
αντιπροσωπείας) και στο Λονδίνο (γραφείο αντιπροσωπείας).
Διαβάστε περισσότερα:
Ερευνα MRB: Ετσι θα κάνει rebranding ο ελληνικός τουρισµός – Πότε βλέπει ανάκαµψη ο
κλάδος
Koρωνοϊός: Αυτά είναι τα µέτρα ενόψει Χριστουγέννων – Τι επιτρέπεται και τι όχι (vid)
Επίδοµα θέρµανσης: Μέχρι 11 Ιανουαρίου οι αιτήσεις – Ποιοι είναι οι δικαιούχοι
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Alpha Bank: Στην τελική φάση η ολοκλήρωση τιτλοποίησης κόκκινων δανείων
10,8 δισ. ευρώ
Του Λεωνίδα Στεργίου
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η Alpha Bank για την ολοκλήρωση της δεύτερης μεγαλύτερης τιτλοποίησης
κόκκινων δανείων στην Ευρώπη, συνολικής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, εντός του πρώτου τριμήνου
του 2021.
Η κίνηση εντάσσεται στο σχέδιο Galaxy με στόχο να μειώσει τα κόκκινα δάνεια (NPLs) κάτω από το 5% το
2022, βελτιώντας ταυτόχρονα την κερδοφορία και την ποιότητα των κεφαλαίων της. Ήδη, η Alpha Bank
έχει αιτηθεί εγγυήσεις ύψους 3,7 δισ. από το ελληνικό Δημόσιο για το τμήμα της τιτλοποίησης που αφορά
senior ομολογίες. Έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δεσμευτικών προσφορών από τους επενδυτές για
την αγορά των τίτλων και ανακυρήχθηκε προτιμητέος επενδυτής η Davidson Kempner European Partners
LLP.
Τώρα απομένει η ολοκλήρωση της συναλλαγής στο πρώτο τρίμηνο του 2021. Για να γίνουν όλα αυτά, η
Alpha Bank είχε προχωρήσει επιμέρους βήματα όπως την απόκτησης του πλήρους μετοχικού ελέγχου της
Cepal τον Ιούλιο του 2020. Πρόκειται για την πρώτη ανεξάρτητη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην
Ελλάδα, στην οποία μεταφέρονται τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα της τράπεζας (carve out). Το πλάνο
που έχει παρουσιαστεί στους επενδυτές περιλαμβάνει και τη διακασία hive-down, δηλαδή τη δημιουργία
εταιρείας συμμετοχών και τη δημιουργία "νέας Alpha Bank” στην οποία θα περάσουν όλα τα στοιχεία του
ενεργητικού και του παθητικού που αφορούν αμειγώς τραπεζικές εργασίες, ακολουθώντας τις τάσεις της
αγοράς. Υπενθυµίζεται ότι παρόµοια διαδικασία ακολούθησε η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς.

Ο Ηρακλής
Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, το σύνολο των τιτλοποιήσεων στο πρόγραμμα Ηρακλής θα φτάσει
περίπου στα 32 δισ. ευρώ, με ισόποση μείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι το
πρόγραµµα Ηρακλής άνοιξε η Eurobank µε τιτλοποίηση 7,5 δισ. ευρώ, ακολούθησε η Πειραιώς µε 7 δισ., ενώ
χθες το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας ενέκρινε την τιτλοποίηση κόκκινων δανείων ύψους 6,1
δισ που θα ολοκληρωθεί επίσης εντός των πρώτων τριών-τεσσάρων µηνών του 2021.
Η αβεβαιότητα συνδέεται με τη νέα γενιά κόκκινων δανείων, η οποία υπολογίζεται από την Τράπεζα της
Ελλάδος στα 8-10 δισ. ευρώ. Μία ακόμη πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες είναι η επίτευχη των νέων
στόχων που έθεσε το Eurgroup για µείωση των κόκκινων δανείων κάτω του 5% το 2022.

Βασίλης Ψάλτης
Για το θέμα αυτό, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά το 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, την εβδομάδα που πέρασε. Σημείωσε ότι μία σειρά
πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράμματος Ηρακλής, οι
πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC,
δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Στο στην ίδια ομιλία αναφέρθηκε στο Galaxy, δηλώνοντας "είμαστε περήφανοι όχι μόνον διότι επιτύχαμε
την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης μεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη - αμέσως
μετά το πρώτο lockdown αλλά και που δρομολογούμε με τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της
μεγάλης συναλλαγής, εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας". Υπενθήμησε ότι "η Alpha Bank έχει
ήδη οικοδομήσει σχέσεις αξιοπιστίας με τους επενδυτές των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την
Τράπεζα της Ελλάδος, σε συνεργασία με την Centerbridge, στη συνέχεια με την πώληση χαρτοφυλακίων
στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, με την εν εξελίξει διαπραγμάτευση με την Davidson Kempner για τη
Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από τους μεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης”.
Διαβάστε ακόµα:
- Εγκρίθηκε η τιτλοποίηση κόκκινων δανείων 6,1 δισ. της ΕΤΕ
- Τι σηµαίνει ο µετασχηµατισµός της Πειραιώς για τους µετόχους
- Τράπεζες: "Ηρακλής" και bad bank για τα "κόκκινα" δάνεια

http://www.capital.gr/
Publication date: 20/12/2020 08:17
Alexa ranking (Greece): 40
https://www.capital.gr/oikonomia/3503853/alpha-bank-stin-teliki-fasi-i-oloklirosi-titl...

ALPHA BANK
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ (NPLS)

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Τζέφρι Πάιατ: “Στόχος να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, η πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη”

«Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν.Μεσόγειο»
Ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο «Η
Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση», έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.

Στην Ελλάδα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει σήµερα και αύριο στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το
επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη
και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές
της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε
τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πάιατ: Οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.

Η Πάιατ στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
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αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.

Θετικά σχόλια Πάιατ για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Νέο επενδυτικό στοίχηµα η διάσωση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων
Μέσα από τις διαδικασίες για τη µείωση των "κόκκινων" δανείων των τραπεζών µπορούν να διασωθούν µε
νέα κεφάλαια χιλιάδες µικροµεσαίες, προβληµατικές επιχειρήσεις, τονίζει ο Νίκος Καραµούζης. Ένα
στοίχηµα δηµιουργίας αξίας στην οικονοµία µε υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές που θα εισφέρουν
κεφάλαια µπορεί να αποτελέσει η διάσωση υπερχρεωµένων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της
µεγάλης προσπάθειας που καταβάλλουν οι τράπεζες για να µειώσουν τα "κόκκινα" δάνεια και να
εξυγιάνουν τους ισολογισµούς τους. Αυτό είναι το κεντρικό συµπέρασµα της οµιλίας του Νίκου
Καραµούζη, προέδρου της SMERemediumCap στο Capital Link Forum. Όπως τόνισε ο κ. Καρααµούζης, η
διαδικασία µείωσης των µη εξυπηρετούµενων δανείων από τις τράπεζες είναι ταυτόχρονα και µια
διαδικασία διάσωσης χιλιάδων προβληµατικών επιχειρήσεων και αποτελεί "µοναδική ευκαιρία για την
Ελλάδα προκειµένου να προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις, µέσω της αναδιάρθρωσης και της...

https://www.mononews.gr/
Publication date: 19/12/2020 13:09
Alexa ranking (Greece): 260
https://www.mononews.gr/mononews-tv/kormas-trapeza-pireos-i-elliniki-agora-aki...

Κορµάς (Τράπεζα Πειραιώς): Η ελληνική αγορά ακινήτων πόλος έλξης για τους
διεθνείς επενδυτές
Ο κ. Γιώργος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της
Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής
οικονοµίας, τόνισε ότι η ελληνική αγορά ακινήτων παραµένει πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές,
παρά την πανδηµία. Μην ξεχάσεις να κάνεις subscribe στο επίσηµο κανάλι µας στο YouTube!
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22ο Capital Link Invest in Greece Forum: Συνάντηση κορυφής για την οικονοµία και
τις επενδύσεις
19.12.2020 | 10:25

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 15 και 16
Δεκεµβρίου το «22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum»
ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock
Exchange και µεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει
επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό
κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας.
Σύµφωνα µε τον δηµοσιογράφο της εφηµερίδας «ΤΑ ΝΕΑ» Χρήστο Κολώνα, σε διάρκεια 2 ηµερών, µε 33
Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο προέβαλε τις επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε
κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας.
Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
Στο µεταξύ την Τρίτη 15 Δεκεµβρίου, 2020, διεξήχθη σε ψηφιακή µορφή ειδική εκδήλωση µε τίτλο «Ηµέρα
Ελλάδος– Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», κατά τη διάρκεια της οποίας οι ελληνικών
συµφερόντων εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell
– καµπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού.
Σηµειώνεται ότι ο µεγαλοεπενδυτής Τζον Πόλσον δήλωσε ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις του στην Ελλάδα.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ
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Νέο επενδυτικό στοίχηµα η διάσωση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων
Ένα στοίχηµα δηµιουργίας αξίας στην οικονοµία µε υψηλές αποδόσεις για τους επενδυτές που θα
εισφέρουν κεφάλαια µπορεί να αποτελέσει η διάσωση υπερχρεωµένων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο της µεγάλης προσπάθειας που καταβάλλουν οι τράπεζες για να µειώσουν τα «κόκκινα» δάνεια και
να εξυγιάνουν τους ισολογισµούς τους.
Αυτό είναι το κεντρικό συµπέρασµα της οµιλίας του Νίκου Καραµούζη, προέδρου της
SMERemediumCap στο Capital Link Forum. Όπως τόνισε ο κ. Καρααµούζης, η διαδικασία µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων δανείων από τις τράπεζες είναι ταυτόχρονα και µια διαδικασία διάσωσης χιλιάδων
προβληµατικών επιχειρήσεων και αποτελεί «µοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα προκειµένου να
προσφέρει ελκυστικές αποδόσεις, µέσω της αναδιάρθρωσης και της µετάλλαξης επιχειρήσεων
που έχουν πολύ υψηλή µόχλευση και µπορούν να δηµιουργήσουν αξία».
Όπως σηµείωσε οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν την εκκαθάριση των ισολογισµών τους
κάνοντας χρήση όλων των µέσων που έχουν στη διάθεσή τους προκειµένου να «σβήσουν» τα µη
εξυπηρετούµενα δάνεια, όπως είναι οι τιτλοποιήσεις, πωλήσεις δανείων, ανάθεση διαχείρισής τους σε
εξειδικευµένες εταιρείες, εσωτερική αναδιάρθρωση δανείων και φυσικά διαγραφές.
Αυτή τη στιγµή τα επίπεδα NPEs ανέρχονται σε 59,9 δισ. ευρώ (34 δισ. ευρώ επιχειρηµατικά µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα), εκ των οποίων 23 δισ. ευρώ έχουν πουληθεί ή πρόκειται να πουληθούν και 40
δισ. ευρώ έχουν ή πρόκειται να τιτλοποιηθούν.
Οι παράγοντες που µπορούν να στηρίξουν εταιρείες, όπως η SMERemediumCap, η οποία
επιχειρεί να δώσει λύσεις εξυγίανσης σε υπερχρεωµένες επιχειρήσεις είναι:
Ο αριθµός ρεκόρ των προβληµατικών επιχειρήσεων (3.500), εκ των οποίων µεγάλος αριθµός
είναι βιώσιµες, αλλά µε έλλειψη κεφαλαίων και πρόσβασης σε πηγές για την άντλησή τους.
Η νέα γενιά επιχειρηµατικών NPEs της πανδηµικής κρίσης.
Η εντεινόµενη πίεση του SSM και µετόχων των ελληνικών τραπεζών για την εκκαθάριση των
χαρτοφυλακίων NPEs.
Η γρήγορη µεταβίβαση της διαχείρισης των NPEs από τις τράπεζες σε επαγγελµατίες Servicers που
διευκολύνει τις συναλλαγές αναδιαρθρώσεων.
Οι βελτιώσεις στο νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας, το οποίο θα επιταχύνει τις πρωτοβουλίες
εξυγίανσης και την ανάκαµψη των επιχειρήσεων.
Το σταθερό «χτίσιµο» προβλέψεων από τις τράπεζες για ζηµιές από επισφαλή δάνεια, το οποίο
γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ τιµής προσφοράς και τιµής ζήτησης και διευκολύνει τις συναλλαγές
επιχειρηµατικών αναδιαρθρώσεων σε όρους αγοράς.
Οι κρατικές εγγυήσεις που προσφέρει το Σχέδιο Ηρακλής για τα senior οµόλογα των
τιτλοποιήσεων, το οποίο επιταχύνει τη διάθεση NPEs στην αγορά και σε τιµές αγοράς.
Υπάρχουν, όµως, και µία σειρά από εµπόδια που µπορούν να καθυστερήσουν τις αναδιαρθρώσεις
επιχειρήσεων, όπως:
1. Ο κορονοϊός και τα lockdowns έχουν κάνει πιο χρονοβόρες τις διαπραγµατεύσεις µε τους
µετόχους των επιχειρήσεων.
2. Απαιτείται ο συντονισµός πολλών µετόχων, µε διαφορετικά συµφέροντα ο καθένας, για την
επίτευξη συµφωνίας αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.
3. Υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στα δικαστήρια που παίρνουν σε ορισµένες
περιπτώσεις, περισσότερο από ενάµιση χρόνο µέχρι την επικύρωση της αναµόρφωσης της
επιχείρησης.
4. Αναβλήθηκαν οι πλειστηριασµοί µέχρι την άνοιξη του 2021 εξαιτίας της πανδηµικής κρίσης.
5. Η αξία των εγγυήσεων (collaterals) των δανείων σε ακίνητα αποτυπώνεται «φουσκωµένη» στα
βιβλία των τραπεζών.
6. Υπάρχει χαµηλή ποιότητα εταιρικής διακυβέρνησης των χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
7. Τα κενά µεταξύ πτώχευσης επιχειρήσεων και διαδικασίας αναδιάρθρωσης επιτρέπουν
στους ιδιοκτήτες των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων να καθυστερούν τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων, και
8. Υπάρχουν µη ρεαλιστικές προσδοκίες από τους επιχειρηµατίες για την αξία των
προβληµατικών επιχειρήσεων και χαλαρή στάση από πλευράς τραπεζών να κάνουν τους
επιχειρηµατίες να καταλάβουν ποιες είναι οι πραγµατικά οι διαθέσιµες επιλογές τους.
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Αναφερόµενος στην SMERemediumCap υπογράµµισε ότι είναι το πρώτο ελληνικό επενδυτικό Ταµείο
Αναδιάρθρωσης και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, το οποίο ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο του 2020 την πρώτη
φάση άντλησης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ύψους 104,7 εκατ. ευρώ, µε συµµετοχή 41 επενδυτών,
συµπεριλαµβανοµένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Προσέθεσε ότι
οι επενδύσεις του fund γίνονται σε επιχειρήσεις σε έσοδα µεταξύ 10 και 100+ εκατ. ευρώ, µε το µέσο
ποσό της επένδυσης να κινείται µεταξύ 5 -15 εκατ. ευρώ και δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετα
κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση µεγαλύτερων συναλλαγών.
Στην παρούσα φάση, το fund εξετάζει επενδυτικές προοπτικές σε αρκετούς επιχειρηµατικούς κλάδους
όπως: αγροτικός, τροφίµων και ποτών, βιοµηχανία, οικοδοµικά υλικά, υπηρεσίες, µεταφορές και logistics,
τουρισµός και αναψυχή.
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+1,83% και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real
Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ανάκαµψη το 2019
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
Εφαρµογή 3D παρουσίασης
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Even in times of crisis, U.S. investors see opportunities in Greece – 22nd Capital Link
Forum
New York.- By Apostolos Zoupaniotis
Greece has been injured financially by the effects of Covid-19 pandemic that hit the country in the time that the
recovery was beginning, but there are institutional investors – such as John Paulson, President & Portfolio Manager –
Paulson & Co. – who intend to increase their investments in Greece next year.
John Paulson was speaking at the “22nd Capital Link Invest in Greece” Forum:“Greece – Looking Ahead With
Confidence” that took place, in digital form, on Tuesday & Wednesday, December 15 & 16, 2020 in co-operation with
the New York Stock Exchange and major Global Investment Banks and Organizations.
Interviewed by Capital Link, Inc. President Nicholas Bornozis, John Paulson stressed his confidence in Greece’s
prospects. He said the government managed the country well through this crisis and it has set it up for recovery. As
he stated, under the leadership of Prime Minister Mitsotakis, Greece is benefiting from a pro-growth, pro-investment
government, whose policies have gone beyond simply lowering taxes extending into public sector reforms. These progrowth policies will create jobs and increase living standards. Another positive aspect is the nearly 2 billion of Euros
that will be coming to Greece as part of the EU pandemic response, which would be a game changer for the country.
Furthermore, he expects that with the vaccines now coming, there should be a strong bounce back in 2021, especially
in tourism by the time the summer starts. very.
He praised the digitalization agenda of the government and its efforts to push Greece into the tech sector, which
focuses on the industries of the future.
As a major investor in Alpha Bank and Piraeus Bank he is optimistic that against the backdrop of an eventual
economic recovery, investments in the financial sector are some of the attractive available. Overall, the Greek banks
appear to be managing well the challenges created by the pandemic. They have made progress regarding the
reduction on NPLs from the past, which will allow them to improve their profitability and have more capital to support
growth.
There is also substantial upside for public utilities, like EYDAP, which is a well-run company but trades at about a
third compared to its European peers. The Greek government is the largest shareholder in EYDAP with 61%. As the
Greek regulatory regime evolves with the establishment of an independent regulator, along the best European
practices, all shareholders, the companies themselves and the society at large can benefit from this upside.
Paulson & Co. intends to increase their investments in Greece next year, investing primarily in public equities. As he
stated, this is not surprising given the confidence he and other investors have it the Mitsotakis’ administration. “I
cannot emphasize what difference it makes to invest in a country, where the government makes sound economic
policy decisions and welcomes investors. To me the most direct way to increase exposure to Greece is through
public equities, including bank equities, and this will continue to be our primary area of focus. But another area that
looks very attractive for all investors is the real estate market. After falling through the financial crisis, Greek real
estate prices have started now to rise and they continue to rise even the pandemic. “
MITSOTAKIS
Addressing the Forum, Prime Minister Kyriakos Mitsotakis said his top near-term priority is to continue to make sure
that we keep jobs alive, and that businesses and workers receive the support they need to get through this difficult
period. And he stressed he is confident that once we recover, the productive capacity of the economy won’t have
been severely damaged.
“But despite 2020’s turbulence and everything that came with that, the main point I made last year is no less relevant:
We were elected on a platform of reforms, to change the country. I firmly believe Greece deserves to be at the
forefront of global policy making. And I am confident that, as the pandemic eventually subsides, Greece will be on the
side of winners, with a rapid recovery fueled by the reforms that have already been put in place.”
The Prime Minister pointed out that the pandemic also creates opportunities.
“If anything, it has showcased that decentralized and remote working is here to stay. And in this case I cannot think
of many places to live that combine the set of advantages that Greece has to offer. A country blessed with natural
beauty and a government focused on attracting global capital.”
AMBASSADOR PYATT
US Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt spoke of Greece as a country “that can deliver solutions to the challenges
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that the United States faces in the Eastern Mediterranean and Western Balkans.
Pyatt referred to what Prime Minister Kyriakos Mitsotakis had said during his visit to the White House in January,
when he told President Trump that he wanted “to see the US-Greece trade and investment relationship rise to the
same high level as our defense and security cooperation.” The ambassador also underlined that “the United States
shares that goal.”
The U.S. diplomat also praised the work carried out so far by the Greek Ministry of Digital Governance and Minister
Kyriakos Pierrakakis, saying that his team “have made tremendous progress in digitizing government processes
during the pandemic.”
YANNIS STOURNARAS
Greece will achieve an average growth rate of 3.5 pct in the years 2021 to 2030, said Bank of Greece governor Yannis
Stournaras on Tuesday, provided Greece remains committed to structural reforms.
Stournaras noted that his projected figures were based on the 72 billion euros in financial support that Greece will
absorb from the EU’s Structural Funds and Cohesion Funds, and also from the Next Generation EU (NGEU) recovery
response plan to the coronavirus crisis.
The proposals included in the EU’s Recovery and Resilience Facility (RRF) plan for Greece are fully aligned with the
Bank of Greece’s recent policy proposals, he noted.
ADONIS GEORGIADIS
Minister of Development & Investments, Mr. Georgiadis in his speech stressed that the United States has returned as
a big investor to Greece during the last 17 months.
“Our government is working hard to attract more foreign direct investments (FDI’s) especially from USA, sending a
clear message to US would-be investors: you are more than welcome in Greece, especially now that the strategic
relationship between our countries is better than ever before”, Mr Adonis Georgiadis highlighted in his speech today in
the 22nd Capital Link Forum.
He mentioned the importance of US investments to Greek economy such as the investments of Microsoft, Pfizer,
CISCO, Digital Realty and Deloitte in IT sector, positioning Greece to take the lead in Southeastern Europe’s
knowledge-based economy. Furthermore, he pointed out the big investments of ONEX in the shipbuilding sector, first
in Syros Shipyards and now in Elefsina – Attica with the support of DFC, and Mohegan investment in the new casino
in Hellinikon project, the largest urban regeneration project in Europe. He also stressed the increasing interest of US
companies in the energy sector and the maritime infrastructure, especially in ports.
Georgiadis reiterated Greek government’s commitment to bold pro-business reforms such as simplifying licensing
procedures and cutting down red-tape as well as to support economy’s digital transition and boost investments
through Recovery Fund, privatizations and Private-Public Partnerships (PPC’s). Additionally, he presented the new
legislation for reducing taxes and social security contributions and government’s initiatives for giving hefty tax
incentives to foreign self-employed professionals to transfer their tax domicile to Greece or relocate to Greece but
continue to work abroad. The same incentives are set for foreign retirees and, last but not least, for Greek
professionals who migrated abroad during the crisis.
INVESTING IN THE
ENERGY SECTOR
The Minister of Environment & Energy, Kostis Hatzidakis, presented the special investment incentives that the Greek
government has adopted. As he noted, “this is practically a new market, where we observe a lot of investors’ interest.
Ladies and gentlemen, I have tried to briefly describe the investment potential in the Greek energy sector. I believe
that you are convinced that we have a clear strategy to take advantage not only of the geostrategic position of our
country but also of the opportunities that exist in the new era of green transition. I am positive that in the coming
years we will see our country attracting a wide range of investments that would transform our economy and help us
build a more sustainable future.”
MINISTER THEOHARIS
There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
improvement and construction of new hotels, establishing specialised forms of tourism and the construction of
marinas and theme parks, Tourism Minister Haris Theoharis said in his address to the online 22nd annual “Capital
Link Invest in Greece Forum” on Wednesday
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He noted that eight investments relating to tourism, amounting to nearly one billion euros, have been approved using
fast-track procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in the last
year, proving the momentum of the tourism market and how investments can transform the city centre.
Theoharis especially highlighted the modernisation of the legislative framework for attracting strategic investments –
including the “My Residence-Golden Visa” programme – which finally set the stalled investment at Hellinikon in motion
and could potentially attract millions of tourists.
He also referred to the good cooperation between the public and private sector in managing the pandemic, which
allowed the successful and safe opening of Greek tourism.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations and is an all-year tourism destination,” he
added.
KOSTAS KARAMANLIS
Minister of Transport and Infrastructure Kostas Karamanlis described the two main pillars for the 2021 strategy: first,
institutional reform of public procurement: Law 4412 + unsolicited proposals and second, move forward with a
comprehensive 13 billion Euros plan for infrastructure projects.
He also said that quite important projects, stalled for years due to various and complex issues, are moving forward.
More specifically:
Athens Subway Line 4.
Thessaloniki subway.
the Patra-Pyrgos Highway.
In Crete, the VOAK Highway.
the E65 Highway completion, and, more precisely, its southern part.
Aktio-Amvrakia Road.
“New generation” infrastructure” projects: a 3.3 billion euros Comprehensive Plan to upgrade our railroad network,
antiflooding protection projects, the Thessaloniki Flyover, Attiki odos extension, Athens Metro Line 2 extension, Road
Safety Improvements.”
GREEK AMERICAN ISSUER DAY
Within the context of the 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum the New York Stock Exchange in
cooperation with Capital Link organized a special ceremony in honor of Greece titled “Greek American Issuer Day at
NYSE”.
On Tuesday, December 15th, 2020, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official reception, in digital form,
in honor of the Greek Delegation, Greek & Greek- American companies listed on the New York Stock Exchange.
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Με ετήσιο φόρο η µεταφορά κόκκινων δανείων στην bad bank - [Καθηµερινή]
Ετήσιο φόρο θα πληρώνουν στο Δηµόσιο οι τράπεζες για την πρόσβασή τους στην "Αργώ", δηλαδή την
Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (Asset Management Company - AMC), ή αλλιώς bad bank, που προτείνει η
ΤτΕ. Ο φόρος θα ισούται µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των µη εξυπηρετούµενων δανείων που
θα µεταφέρουν στην AMC και θα καταβάλλεται για 5 χρόνια. Αυτό προβλέπει η πρόταση που έχει
επεξεργαστεί η ΤτΕ και η οποία σε θεσµικό τουλάχιστον επίπεδο, κερδίζει έδαφος µετά το πράσινο φως
που έδωσε, χθες, η Κοµισιόν για την ίδρυση τέτοιων µηχανισµών από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι
λεπτοµέρειες του µηχανισµού παρουσιάστηκαν χθες από τον διευθυντή της Διεύθυνσης
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ κ. Σπύρο Παντελιά, στο πλαίσιο του Capital Link Forum. Τα
βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης είναι τα εξής; 1. Οι τράπεζες θα µπορούν να µεταφέρουν έως και
100% των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPEs) τους στην "Αργώ" (Argo). Η µεταφορά θα γίνεται...
Ετήσιο φόρο θα πληρώνουν στο Δηµόσιο οι τράπεζες για την πρόσβασή τους στην "Αργώ", δηλαδή την
Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (Asset Management Company - AMC), ή αλλιώς bad bank, που προτείνει η
ΤτΕ. Ο φόρος θα ισούται µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των µη εξυπηρετούµενων δανείων που
θα µεταφέρουν στην AMC και θα καταβάλλεται για 5 χρόνια. Αυτό προβλέπει η πρόταση που έχει
επεξεργαστεί η ΤτΕ και η οποία σε θεσµικό τουλάχιστον επίπεδο, κερδίζει έδαφος µετά το πράσινο φως
που έδωσε, χθες, η Κοµισιόν για την ίδρυση τέτοιων µηχανισµών από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι
λεπτοµέρειες του µηχανισµού παρουσιάστηκαν χθες από τον διευθυντή της Διεύθυνσης
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ κ. Σπύρο Παντελιά, στο πλαίσιο του Capital Link Forum. Τα
βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης είναι τα εξής; 1. Οι τράπεζες θα µπορούν να µεταφέρουν έως και
100% των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPEs) τους στην "Αργώ" (Argo). Η µεταφορά θα γίνεται...
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων - [Naftemporiki.gr]
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας. Ανάκαµψη το 2019 Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη
που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας
αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου. "Ακόµα και στους πιο δύσκολους
καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την
αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας...
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας. Ανάκαµψη το 2019 Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη
που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας
αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου. "Ακόµα και στους πιο δύσκολους
καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την
αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας...
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+1,83% και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real
Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ανάκαµψη το 2019
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
Εφαρµογή 3D παρουσίασης
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της
Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ανάκαµψη το 2019
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής
του κλάδου. «Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής
επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα
πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την
ελληνική αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
Εφαρµογή 3D παρουσίασης
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την
εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των
επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την
εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα
πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Χατζηδάκης (υπ. Περιβάλλοντος): Tα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα µας να
προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων - [Bankingnews]
Tα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων, ανέφερε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο Capital Link Invest in Greece Forum. O
κ. Υπουργός παρουσίασε τα ειδικά επενδυτικά κίνητρα που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως
σηµείωσε, "πρόκειται ουσιαστικά για µια νέα αγορά, όπου παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να περιγράψω εν συντοµία την επενδυτική δυναµική που
υπάρχει στον ελληνικό ενεργειακό τοµέα. Πιστεύω ότι είστε πεπεισµένοι ότι έχουµε µια σαφή στρατηγική
για να εκµεταλλευτούµε όχι µόνο τη γεωστρατηγική θέση της χώρας µας αλλά και τις ευκαιρίες που
υπάρχουν στη νέα εποχή της πράσινης µετάβασης. Είµαι βέβαιος ότι τα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα
µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων που θα µεταµορφώσουν την οικονοµία µας και θα µας
βοηθήσουν να οικοδοµήσουµε ένα πιο βιώσιµο µέλλον". www.bankingnews.gr
Tα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων, ανέφερε ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο Capital Link Invest in Greece Forum. O
κ. Υπουργός παρουσίασε τα ειδικά επενδυτικά κίνητρα που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως
σηµείωσε, "πρόκειται ουσιαστικά για µια νέα αγορά, όπου παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να περιγράψω εν συντοµία την επενδυτική δυναµική που
υπάρχει στον ελληνικό ενεργειακό τοµέα. Πιστεύω ότι είστε πεπεισµένοι ότι έχουµε µια σαφή στρατηγική
για να εκµεταλλευτούµε όχι µόνο τη γεωστρατηγική θέση της χώρας µας αλλά και τις ευκαιρίες που
υπάρχουν στη νέα εποχή της πράσινης µετάβασης. Είµαι βέβαιος ότι τα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα
µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων που θα µεταµορφώσουν την οικονοµία µας και θα µας
βοηθήσουν να οικοδοµήσουµε ένα πιο βιώσιµο µέλλον". www.bankingnews.gr
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Σηµεία της οµιλίας του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστα
Καραµανλή στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece - [Serrestv]
"Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα", τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece. Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες
δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή
την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής
υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον
εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει. "Το θετικό...
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Χατζηδάκης (υπ. Περιβάλλοντος): Tα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα µας να
προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων
O υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης παρουσίασε τα ειδικά
επενδυτικά κίνητρα που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση

Tα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων,
ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, στο Capital Link
Invest in Greece Forum.
O κ. Υπουργός παρουσίασε τα ειδικά επενδυτικά κίνητρα που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση.
Όπως σηµείωσε, «πρόκειται ουσιαστικά για µια νέα αγορά, όπου παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλο
επενδυτικό ενδιαφέρον.
Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να περιγράψω εν συντοµία την επενδυτική δυναµική που υπάρχει στον
ελληνικό ενεργειακό τοµέα.
Πιστεύω ότι είστε πεπεισµένοι ότι έχουµε µια σαφή στρατηγική για να εκµεταλλευτούµε όχι µόνο τη
γεωστρατηγική θέση της χώρας µας αλλά και τις ευκαιρίες που υπάρχουν στη νέα εποχή της πράσινης
µετάβασης.
Είµαι βέβαιος ότι τα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων
που θα µεταµορφώσουν την οικονοµία µας και θα µας βοηθήσουν να οικοδοµήσουµε ένα πιο βιώσιµο
µέλλον».
www.bankingnews.gr
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς ΠΕΙΡ+1,83% και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real
Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ανάκαµψη το 2019
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
Εφαρµογή 3D παρουσίασης
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Πηγή: naftemporiki.gr
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της
Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ανάκαµψη το 2019
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής
του κλάδου. «Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής
επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα
πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την
ελληνική αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
Εφαρµογή 3D παρουσίασης
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την
εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των
επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την
εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα
πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
www.naftemporiki.gr
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της
Πειραιώς Real Estate , µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ανάκαµψη το 2019 Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά
ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης
ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου . «Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real
estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση
ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες
επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
Εφαρµογή 3D παρουσίασης
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει
την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη , απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες
των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε
την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων
στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Γ. Κορµάς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά
ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
“Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων”,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. “Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της”, δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Σηµεία της οµιλίας του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστα
Καραµανλή στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece

«Προχωράμε προς το 2021 με σίγουρα βήματα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαμε
πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα μπορούμε να χαμογελάμε ξανά. Και η Ελλάδα να
επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης, με έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής στην ομιλία στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link
Invest in Greece.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,
είναι διπλός: Αφενός να φτάσουμε ως το τέλος της πανδημίας με τις λιγότερες
δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να προετοιμαστούμε εντατικά για την ανάκαμψη της
οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στην μετά
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Covid-19 εποχή, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών δουλεύει συστηματικά για να υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η
Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι μπροστά μας, μαζί με τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουμε και
μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Να επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό
πλεονέκτημα, λόγω της στρατηγικής μας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι
συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν
να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδομών που θα
αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα έργα υποδομών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό
μοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο υποδομών
της ευρύτερης περιοχής.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: «Αναγάγουμε
τον Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου
και αναβαθμίζουμε την Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσσουμε το
σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που
ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς
προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουμε και στη λειτουργία των
Περιφερειακών Αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο μεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα στο
χώρο των έργων.
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόμου 4412. Ο νέος
Νόμος θεσμοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, και το κυριότερο,
αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα: το
πρόβλημα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο Νόμο για
τις δημόσιες συμβάσεις, μια εμβληματική μεταρρύθμιση του χώρου, που θα επιταχύνει
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις
καινοτομίας, με τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τομέα,
μεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο δημόσιο, μειώνεται το ρίσκο για το
ελληνικό Δημόσιο. «Ενώνουμε δυνάμεις και τα αποτελέσματα μπορούν να είναι
εντυπωσιακά», σηµείωσε.
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Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδομής. «Στόχος μας είναι να
μπουν στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο κ. Καραμανλής και αναφέρθηκε στο
ολοκληρωμένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ,
που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη μία πλευρά, τα μεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελματωμένα αλλά
κατάφερε να τα σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο κ. Καραμανλής στάθηκε στα σιδηροδρομικά έργα, επισημαίνοντας ότι το
σιδηροδρομικό μας δίκτυο υστερεί σημαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωμορφίας της
χώρας μας, τα σιδηροδρομικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισμένες περιπτώσεις
εξαιρετικά περίπλοκα.
Όμως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου είναι
αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι
η ώρα πλέον η νέα γενιά των ‘‘μεγάλων έργων’’ να συμπεριλάβει και τα σιδηροδρομικά
έργα.
Αναφέρθηκε

επίσης

στα

μεγάλα

έργα

αντιπλημμυρικής

θωράκισης,

τη

νέα

αναβαθμισμένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόμενο Flyover), τις επεκτάσεις της
Αττικής Οδού, την επέκταση της γραμμής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και
φυσικά, το νέο Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Τζέφρι Πάιατ: «Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ
στην Αν. Μεσόγειο»

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω
ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις
σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε
πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο
Τζέφρι Πάιατ εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον
ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και
ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το
πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των
ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και
αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι
επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές
δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά
υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
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σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη
σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα,
ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα
µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση
κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την
προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη
λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται
για το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε
πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

Πηγή
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K.Χατζηδάκης: Επενδυτική δυναµική στον ενεργειακό τοµέα
Οµίλια του υπουργού Ενέργεια στο “22ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM” “Greece - Looking
Ahead With Confidence”

Σχετικά Άρθρα

Capital Link: Τι ανέφεραν κορυφαίοι εκπρόσωποι της ενέργειας
17/12/2020 - 16:06

Καλαφατάς(CFO Μυτιληναίος) : Σταθερή πλατφόρµα ζήτησης για τις ΑΠΕ - Στα
1000 MW η εταιρία
18/12/2020 - 06:40
Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, 2020 ως ψηφιακό
συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς,
καθώς επίσης και µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής
κοινότητας.
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. Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Σε συνέχεια της
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας,
τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να
µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται,
έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε µε
τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή,
προβαλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας
καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό
πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά
προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους
απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και τους επαίνους τους.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.
O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, άνοιξε την ενότητα: «Investing in the
Energy Sector” µε κεντρική οµιλία µε θέµα:
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«THE NEW ENERGY LANDSCAPE IN GREECE – A REGIONAL ENERGY GATEWAY».
Τον Υπουργό προλόγισε o κ. Νικόλας Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.
O κ. Υπουργός παρουσίασε τα ειδικά επενδυτικά κίνητρα που έχει υιοθετήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όπως
σηµείωσε, «πρόκειται ουσιαστικά για µια νέα αγορά, όπου παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλο επενδυτικό
ενδιαφέρον. Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να περιγράψω εν συντοµία την επενδυτική δυναµική που
υπάρχει στον ελληνικό ενεργειακό τοµέα. Πιστεύω ότι είστε πεπεισµένοι ότι έχουµε µια σαφή στρατηγική
για να εκµεταλλευτούµε όχι µόνο τη γεωστρατηγική θέση της χώρας µας αλλά και τις ευκαιρίες που
υπάρχουν στη νέα εποχή της πράσινης µετάβασης. Είµαι βέβαιος ότι τα επόµενα χρόνια θα δούµε τη χώρα
µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων που θα µεταµορφώσουν την οικονοµία µας και θα µας
βοηθήσουν να οικοδοµήσουµε ένα πιο βιώσιµο µέλλον».
Την οµιλία του Υπουργού ακολούθησαν τα εξής δυο πανελ :
THE NEW LANDSCAPE IN ENERGY & UTILITIES - ELECTRICITY, OIL & GAS, WATER SUPPLY
Συντονιστής: κ. Pablo Escondrillas, Head of EMEA Power & Utilities Investment Banking - Citi
Συµµετέχοντες:
κ. Χάρης Σαχίνης, CEO - Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP)
κ. Thierry Grauwels, CFO – Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA)
κ. Ανδρέας Σιάµισιης, CEO - Hellenic Petroleum S.A.
κ. Alex Wotton, Head of EMEA Energy and Infrastructure- Nomura
κ. Γεώργιος Στάσσης, Chairman & CEO - Public Power Corporation of Greece
INVESTING IN THE HIGH GROWTH GREEN & RENEWABLE ENERGY SECTOR
Συντονιστής: κα. Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner - Karatzas & Partners
Συµµετέχοντες:
κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, General Manager Group Strategic Planning & New Activities, Executive member of
the BoD - Hellenic Petroleum S.E.
κα. Αλεξάνδρα Κονίδα, Managing Director - Head of Wholesale Banking Greece - HSBC Greece
κ. Βλάσιος Σουφλής, Director of International Business Development - LightsourceBP
κ. Γιάννης Καλαφατάς, Chief Finance Officer - Mytilineos
κα. Ελένη Βρεττού, Executive General Manager, Chief of Corporate & Investment Banking - Piraeus Bank S.A
κ. Gabriel Alonso, CEO & President - 547 Energy LLC

THE NEW LANDSCAPE IN ENERGY & UTILITIES - ELECTRICITY, OIL & GAS, WATER
SUPPLY
Ο κ.. Pablo Escondrillas, Head of EMEA Power & Utilities Investment Banking – Citi στην οµιλία του ανέφερε :
«Αυτή είναι µια εποχή όπου λαµβάνουν χώρα άνευ προηγουµένου αλλαγές στις αγορές ενέργειας»,
υποστήριξε ο Pablo Escondrillas, Head of EMEA Power & Utilities Investment Banking - Citi. Όπως είπε, καθώς η
Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσµος αναζητούν τρόπους για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
για τη µείωση του αντίκτυπου της κλιµατικής αλλαγής, αναδύονται νέες τεχνολογίες που µπορούν να
συµβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπό αυτό το πρίσµα, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει µια µοναδική θέση σε αυτήν τη µετάβαση, δεδοµένου
ότι είναι µια µοναδική πηγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας και ότι διαθέτει µια θέση κόµβου φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στις διασταυρώσεις µεταξύ των αγορών της Μέσης Ανατολής και της
Ευρώπης.
«Το πάνελ Energy & Utilities προσπάθησε να επικεντρωθεί στις κύριες πρωτοβουλίες που οι εταιρείες
αναλαµβάνουν για να συµµετέχουν στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό µετασχηµατισµό, διασφαλίζοντας
παράλληλα ότι καλύπτουν επαρκών τις ανάγκες των πελατών έως ότου εµφανιστεί το νέο status quo.
Εστιάσαµε επίσης στον τρόπο µε τον οποίο η πανδηµία έχει τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα ή την
προσέγγιση αυτών των αλλαγών και τα κύρια εµπόδια στο δρόµο για µια επιτυχηµένη εφαρµογή», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύµβουλος - Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) στην οµιλία
του ανέφερε :
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“Η ΕΥΔΑΠ είναι η µεγαλύτερη Εταιρεία στον τοµέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της επεξεργασίας
λυµάτων στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες για περισσότερο από 40% του πληθυσµού της χώρας. Η
Εταιρεία επενδύει συστηµατικά σε έργα κυκλικής οικονοµίας, όπως τα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων
στην Ανατολική Αττική, που στο µέλλον θα εξυπηρετήσουν περισσότερους από 400.000 κατοίκους,
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος, την ισορροπία του θαλάσσιου
οικοσυστήµατος και τη µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος. Το 2019-2020 η Εταιρεία πέτυχε σηµαντική
πρόοδο σ’ αυτόν τον τοµέα, παρά τα προβλήµατα και τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από την
διάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων φορέων. Η Εταιρεία επίσης επενδύει στον µετασχηµατισµό
της, σε έναν µοντέρνο, ψηφιακό, αλλά ταυτόχρονα και πελατοκεντρικό οργανισµό.
Η Βιώσιµη Ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ. Για την Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στο περιβάλλον, την κοινωνία, τους µετόχους, πάνω απ’ όλα όµως µεγαλύτερη αξία έχει ο
ενεργός ρόλος της στην αντιµετώπιση της πανδηµίας του Covid-19. Η ΕΥΔΑΠ αντιµετώπισε µε επιτυχία το
πρώτο κύµα της πανδηµίας, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων της και
στην ισορροπία ανάµεσα στον κοινωνικό της ρόλο και την κερδοφορία της.”
Ο κ. Thierry Grauwels, CFO – Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) στην οµιλία του τόνισε ότι :
«αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για την πραγµατοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα, καθώς η αγορά έχει
σταθεροποιηθεί σε σηµαντικό βαθµό και οι επενδυτές έχουν περισσότερη εµπιστοσύνη. Έτσι, λοιπόν,
αποφασίσαµε ότι θα επενδύσουµε περίπου µισό δισεκατοµµύριο τα επόµενα πέντε χρόνια. Το σηµαντικό
ποσό αυτής της επένδυσης θα βοηθήσει στη συγκεκριµένη περίπτωση τη µετάβαση της ΔΕΗ από τον
άνθρακα στο φυσικό αέριο. Θα αναπτύξουµε περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου και
θα επεκτείνουµε τις δραστηριότητές µας προς τη Μέση Ανατολή, τοποθετώντας το φυσικό αέριο στο
επίκεντρο της µετάβασης. Νοµίζω ότι έχει αναγνωριστεί ότι το αέριο έχει βασικό ρόλο να παίξει σε αυτό
το σηµείο».
Ο CFO της Hellenic Gas Transmission System Operator είπε ότι το ευρύ κοινό πρέπει να καταλάβει ότι η
Πράσινη Συµφωνία καλύπτει ένα ενεργειακό φάσµα που επεκτείνεται περαιτέρω από τους ανεµόµυλους και
τα ηλιακά πάνελ. «Νοµίζω ότι µιλάµε για ένα περιβάλλον όπου πολλές τεχνολογίες πρέπει να
συνεργαστούν και, σε αυτό το πλαίσιο, πιστεύω ότι η υποδοµή φυσικού αερίου είναι µια σηµαντική πτυχή
αυτής της µετάβασης».
O κ. Ανδρέας Σιάµισιης, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Petroleum S.A., είπε ότι η πρόσφατη και άνευ
προηγουµένου κρίση της πανδηµίας πυροδότησε µια παγκόσµια επιτάχυνση διαφόρων αλλαγών,
επηρεάζοντας πολλούς τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας. Παρά την πρόκληση, η ευρωπαϊκή
ατζέντα σχετικά µε την ενεργειακή µετάβαση και τη µετάβαση των µεγάλων ενεργειακών οµάδων σε ένα
πιο ποικίλο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση του ψηφιακού µετασχηµατισµού,
παρέµεινε κορυφαία προτεραιότητα για την επίτευξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακού
µέλλοντος. Η ανάγκη µετάβασης σε καθαρότερες µορφές ενέργειας έχει γίνει αδιαµφισβήτητη, µε την ΕΕ
να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων, λαµβάνοντας τολµηρά βήµατα προς ένα νέο ενεργειακό
µοντέλο έως το 2030.
Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύµβουλος της Hellenic Petroleum S.A αναγνώρισε ότι απαιτούνται συνεχείς, σαφείς
δράσεις από τους αρµόδιους φορείς, καθώς και µια ρεαλιστική και ολιστική προσέγγιση. Βασικά ζητήµατα
είναι η κατανόηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
ευρύτερο ενεργειακό τοµέα, µαζί µε την απαιτούµενη σταθερότητα του θεσµικού πλαισίου που θα
ενθαρρύνει τις επενδύσεις προς αυτήν τη διαδικασία. Η ψηφιακή καινοτοµία είναι επίσης κλειδί για τη
µετάβαση της ενεργειακής βιοµηχανίας, καθώς στηρίζει πλήρως τις εταιρείες στην επίτευξη των στόχων
τους µέσω της εφαρµογής ψηφιακών λύσεων σε όλες τις επιχειρησιακές µονάδες.
«Στην Hellenic Petroleum, έχουµε ήδη αγκαλιάσει και προωθήσει τέτοιες αλλαγές, επενδύοντας σε
καθαρότερες ενεργειακές πρωτοβουλίες και επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της εταιρείας.
Ως βασικός διαµεσολαβητής της ενεργειακής µετάβασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η νέα
µας επιχειρηµατική στρατηγική, εκτός από τη δέσµευση για συνεχή διασφάλιση του εφοδιασµού της
αγοράς και την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας, εστιάζει τώρα σε στρατηγικές επενδύσεις στον
τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το φωτοβολταϊκό πάρκο που αναπτύσσεται στην Κοζάνη είναι
ένα από τα πιο πρόσφατα ορόσηµο έργα µας, ξεκινώντας ένα χαρτοφυλάκιο 1,2GW που επεκτείνεται σε
250MW σε λειτουργία έως το 2021. Στόχος µας είναι να µειώσουµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα κατά
50% την επόµενη δεκαετία. Προχωρώντας σε µια νέα εποχή, η Hellenic Petroleum δηµιούργησε επίσης ένα
περιφερειακό εργαστήριο για την ανάπτυξη προσαρµοσµένων ψηφιακών εργαλείων και λύσεων µε έµφαση
στη βιοµηχανική επεξεργασία, το εµπόριο, το λιανικό εµπόριο, τις προσφορές καταναλωτών και τη
διαχείριση κινδύνων, διεκδικώντας µια µελλοντική ευκαιρία να ενεργήσει ως περιφερειακός κόµβος της ΕΕ
για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».
Τέλος, ο Ανδρέας Σιάµισιης επισήµανε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι εµπλεκόµενοι, να παραµείνουν
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δεσµευµένοι σε µια ατζέντα και σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει ότι η απαραίτητη πρόοδος
στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων προσαρµόζεται οµαλά στις εθνικές οικονοµίες, κοινωνίες και
επιχειρήσεις.»
Ο κ. Alex Wotton, Head of EMEA Energy and Infrastructure- Nomura, έκανε λόγο για ένα σηµείο καµπής στο
οποίο βρίσκονται οι ελληνικές εταιρείες κοινής ωφέλειας. Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε εξέλιξη µια
σηµαντική µετάβαση στον τοµέα της ενέργειας και υπάρχουν θέµατα βιωσιµότητας που επηρεάζουν τις
βιοµηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου και νερού. Αυτό δηµιουργεί τεράστιες
ευκαιρίες τόσο για ελληνικές εταιρείες όσο και για διεθνείς επενδυτές, καθώς η ενεργειακή µετάβαση
µπορεί να απαιτεί πρόσθετη χρηµατοδότηση από διεθνείς κεφαλαιακές πηγές.
«Η Nomura είναι εξίσου αφοσιωµένη στην υποστήριξη της βιωσιµότητας και της ενεργειακής µετάβασης, γι
'αυτό αποκτήσαµε πρόσφατα την Greentech Capital, τον κορυφαίο σύµβουλο M&A για την ενεργειακή
µετάβαση και συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε τους πελάτες µας στην Ελλάδα και παγκοσµίως, τόσο µέσω
της παροχής συµβουλών όσο και µέσω της πρόσβασης σε κεφαλαιαγορές», σηµείωσε ο Alex Wotton.
Ο κ. Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος - Public Power Corporation of Greece στην
οµιλία του ανέφερε :
“Διεθνώς, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας βρίσκονται σε σηµείο καµπής, Ο παραδοσιακός
ρόλος τους αλλάζει από την αυξανόµενη πίεση για από-ανθρακοποίηση και στροφή στην πράσινη ενέργεια,
την ανάγκη για µεγαλύτερη ψηφιοποίηση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων καθώς και τις νέες
ευκαιρίες από τον εξηλεκτρισµό. Το µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
αλλάζει. Μέχρι σήµερα, η παραγωγή ενέργειας γινόταν σε περιοχές εκτός πόλεων και µεταφερόταν στους
καταναλωτές. Το περιβάλλον της ενέργειας αλλάζει γρήγορα και οδηγούµαστε σε κατακερµατισµένη
παραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τα φωτοβολταϊκά στις
στέγες, µε άµεση διοχέτευση της παραγωγής στην κατανάλωση. Πρόκειται για αυτό που συχνά
αποκαλούµε ως «ενεργειακή µετάβαση», η οποία απαιτεί νέες δεξιότητες από τις εταιρείες ηλεκτρικής
ενέργειας σε σχέση µε το παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ µετασχηµατίζεται, από µια εταιρεία µε
σηµαντικό λιγνιτικό αποτύπωµα και χαµηλή κερδοφορία, σε µια µοντέρνα, πιο κερδοφόρα εταιρεία, µε πιο
ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ, βελτιωµένη λειτουργική αποδοτικότητα µέσα από την ψηφιοποίηση και µια
πελατοκεντρική προσέγγιση έτσι ώστε να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή µετάβαση
της Ελλάδας προς ένα πιο πράσινο, περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνο και πιο αποδοτικό ενεργειακό
µοντέλο. Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον έχει ήδη θέσει τους στόχους για
το 2030 περιλαµβάνοντας δραστική µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αυξηµένη
διείσδυση των ΑΠΕ και βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση. Ο στόχος για νέες ΑΠΕ έως το 2030 περιλαµβάνει
πάνω από 11 GW νέας ισχύος ενώ αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο ενόψει και της συνεχιζόµενης
συζήτησης στην Ευρώπη για επιτάχυνση του σχεδίου µε στόχο η µείωση των εκποµπών να προσεγγίσει το
60% µέχρι το 2023. Την άποψη αυτή συµµερίζονται πολλοί διεθνείς αναλυτές, όπως η BNEF και η AFRY,
θεωρώντας ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να αποτελέσει µια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη µε
υψηλότερη συµµετοχή των ΑΠΕ στην αγορά. Η ΔΕΗ, ήδη µετασχηµατίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και
βρίσκεται σε µοναδική θέση για να ηγηθεί της ενεργειακής µετάβασης στην Ελλάδα και να αξιοποιήσει τις
δυνατότητες ανάπτυξης του ενεργειακού κλάδου.”

INVESTING IN THE HIGH GROWTH GREEN & RENEWABLE ENERGY SECTOR
Η κυρία Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner - Karatzas & Partners, συντονίστρια του πάνελ δήλωσε :
«Το panel µας θα επικεντρωθεί στον τοµέα της «Πράσινης Ενέργειας», που έχει χαρακτηριστεί ως
κορυφαία προτεραιότητα σε αυτό το Φόρουµ από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Οικονοµικών και
τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Όλοι έκαναν ρητή αναφορά στον πράσινο πυλώνα της ελληνικής
οικονοµίας. Προκειµένου να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι της «Πράσινης Ενέργειας» έως το 2030 πρέπει
να αναπτυχθούν έργα ΑΠΕ άνω των 9GW στην Ελλάδα, δηµιουργώντας ευκαιρίες για Έλληνες αλλά και
ξένους επενδυτές».
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού & Νέων Δραστηριοτήτων
Οµίλου, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. - Hellenic Petroleum S.A. στην οµιλία του ανέφερε :
“Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αντιµετωπίζει την πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής, βελτιστοποιώντας
τις βασικές του δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιηµένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, µε
αυξανόµενη έµφαση σε δραστηριότητες χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα. Ο στόχος µας για την βιώσιµη
ανάπτυξη είναι η βελτίωση του ανθρακικού µας αποτυπώµατος κατά 50%, έως το 2030. Σε όλες µας τις
δράσεις, προωθούµε διαρκώς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Στις
βιοµηχανικές µας δραστηριότητες, εισάγουµε βιώσιµες πρώτες ύλες, αναπτύσσουµε την αξιοποίηση και
ανακύκλωση αποβλήτων -όπως χρησιµοποιηµένα τηγανέλαια και πλαστικά - και διερευνούµε την παραγωγή
υγρών καυσίµων χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος και πράσινου υδρογόνου. Στην
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ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές, η θυγατρική µας εταιρία ΕΛΠΕ Ανανεώσιµες αναπτύσσει
χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων ισχύος 1.1 GW και στοχεύει, µεσοπρόθεσµα, σε
εγκατεστηµένη ισχύ 600 MW. Το ισχύος 204 MW φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης, το µεγαλύτερο έργο
ΑΠΕ στη Ελλάδα και από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά της Ευρώπης, βρίσκεται στη φάση της
κατασκευής και η ολοκλήρωση του αναµένεται στις αρχές του 2022.
Ο Όµιλος ΕΛΠΕ προσυπογράφει τους στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050. Με την πρόσφατη ανακοίνωση
της Πράσινης Συµφωνίας, η Ευρώπη διατηρεί την πρωτοπορία σε θέµατα κλίµατος. Πιστεύουµε ότι το
κοινωνικό συµφέρον εξυπηρετείται καλύτερα όταν αποφεύγονται οι περιοριστικές επιλογές τεχνολογιών
και ακολουθούνται προσεγγίσεις που είναι τεχνολογικά ουδέτερες και επιτρέπουν την βέλτιστη επίτευξη
των φιλόδοξων στόχων µας µέσω του ανταγωνισµού. Γιατί, δεν υπάρχει µόνο µια τεχνολογία που θα
µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε, ώστε να αντιµετωπίσουµε συνολικά το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής,
αλλά ένας συνδυασµός τεχνολογιών που περιλαµβάνει τον ηλεκτρισµό από ανανεώσιµες πηγές σε
συνδυασµό µε την αποθήκευση ενέργειας, τα υγρά καύσιµα χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα, την
ηλεκτροκίνηση και, βεβαίως, το πράσινο υδρογόνο.”
Η κυρία Αλεξάνδρα Κονίδα, Managing Director - Head of Wholesale Banking Greece - HSBC Greece, τόνισε:
“Η πανδηµία Covid-19 επιτάχυνε την ανάγκη µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Ακολουθώντας
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία (European Green Deal), το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα
προβλέπει σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προκειµένου να
επιτευχθεί η απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα από τα ορυκτά καύσιµα.
Οι τράπεζες έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν για τη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία,
παρέχοντας τόσο τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία όσο και πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου για
βιώσιµη χρηµατοδότηση, προκειµένου να στηριχθούν οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ. Τα τελευταία χρόνια
έχει σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στις εκδόσεις πράσινων δανείων και δανείων συνδεδεµένων µε δείκτες
βιωσιµότητας. Η τάση αυτή συνδέεται µε την ωρίµανση των αγορών και την αυξανόµενη πίεση από ένα
ευρύ φάσµα εµπλεκόµενων φορέων συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτών, των καταναλωτών και των
ρυθµιστικών αρχών. Στην Ελλάδα, ειδικά κατά το τελευταίο έτος, παρατηρούµε έντονο ενδιαφέρον για
την έκδοση πράσινων οµολόγων αλλά και τη χρηµατοδότηση πράσινων έργων. Κατέχοντας ηγετική θέση
στη βιώσιµη χρηµατοδότηση, η HSBC υποστήριξε τις προσπάθειες ελληνικών οµίλων στους κλάδους της
βιοµηχανίας και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση πράσινων οµολόγων στις διεθνείς
αγορές κεφαλαίου.
Η HSBC ανακοίνωσε πρόσφατα ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο δίνει προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση
και τις επενδύσεις που ενισχύουν τη µετάβαση σε µια οικονοµία καθαρών µηδενικών εκποµπών άνθρακα.
Το συγκεκριµένο πλάνο αποτελεί µια ευκαιρία-ορόσηµο για τη δηµιουργία ενός µέλλοντος ευηµερίας και
ανθεκτικότητας προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων. Δεσµευθήκαµε να
συνεργαστούµε µε τους πελάτες µας από όλους τους κλάδους της οικονοµίας για την ανάπτυξη
προσαρµοσµένων λύσεων για τη µείωση των εκποµπών άνθρακα που παράγουν και να ενισχύσουµε τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων που συνεισφέρουν στη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία. Η φιλόδοξη
περιβαλλοντική διακήρυξη µας χτίζει πάνω στην ηγετική θέση που κατέχουµε σε θέµατα βιώσιµης
χρηµατοδότησης και αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Το 2020, η HSBC αναδείχθηκε από το
περιοδικό “Euromoney” ως η καλύτερη τράπεζα στον κόσµο για τη βιώσιµη χρηµατοδότηση και από το
περιοδικό “The Banker” ως Επενδυτική Τράπεζα της χρονιάς για τη Βιωσιµότητα.”
O κ. Βλάσιος Σουφλής, Director of International Business Development – LightsourceBP εκτίµησε ότι :
“οδεύουµε προς το κλείσιµο των σταθµών παραγωγής λιγνίτη, λέγοντας ότι αυτή η εξέλιξη θα
δηµιουργήσει ένα κενό που µπορεί να καλυφθεί από άλλες τεχνολογίες, όπως η ηλιακή και η αιολική
ενέργεια. Αναγνώρισε επίσης τις προσπάθειες που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την εφαρµογή των
µεταρρυθµίσεων και τον περιορισµό της γραφειοκρατίας. «Το δεύτερο που θα ήθελα να πω είναι
συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση για τη νοµοθεσία. Έχουν εφαρµόσει γρήγορα πολλά νοµοσχέδια
που σχετίζονται µε έργα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Θα αναφέρω απλώς ότι έχουν απλοποιήσει πολύ
τη διαδικασία αδειοδότησης. Αυτό δίνει µεγαλύτερη βεβαιότητα στο χρονοδιάγραµµα του έργου και στη
δηµιουργία πολλαπλών εναλλακτικών για την αγορά». Τέλος, αναγνώρισε ότι το συνολικό προφίλ της
Ελλάδας όσον αφορά το ρίσκο έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Ο κ. Σουφλής κλείνοντας τόνισε επίσης ότι το
σύστηµα δηµοπρασιών είναι µια αξιόπιστη και καθιερωµένη µέθοδος που χρησιµοποιούν οι χώρες για την
υλοποίηση έργων παραγωγής ενέργειας, ενώ επιτυγχάνουν χαµηλότερες τιµές για τη ζήτηση - η Ελλάδα
βασίζεται επί του παρόντος και πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται σε αυτόν τον µηχανισµό, για όσο
διάστηµα η ανταλλαγή ενέργειας ( µοντέλο-στόχος) θα εξελίσσεται ταυτόχρονα, και στη συνέχεια όλες
εναλλακτικές µπορούν να συνυπάρχουν (spot market, corporate PPAs και δηµοπρασίες του δηµοσίου)
διασφαλίζοντας την υλοποίηση των στόχων που αφορούν τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας της χώρας."
Ο κ. Γιάννης Καλαφατάς, Chief Finance Officer - Mytilineos στην οµιλία του ανέφερε :
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“Η ενεργειακή µετάβαση µε επίκεντρο τις επενδύσεις σε ΑΠΕ αποτελεί βασικό πυλώνα και στόχο σε εθνικό
αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η τάση αυτή έχει επιταχυνθεί µε την πανδηµία του COVID-19 καθώς
εταιρίες και κυβερνήσεις στρέφονται σε ένα νέο µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης για το µέλλον.
Η MYTILINEOS επενδύει στρατηγικά στο µέλλον της βιώσιµης ανάπτυξης µετασχηµατίζοντας τον Τοµέα
Έργων EPC – ΜΕΤΚΑ σε δυο νέους καινοτόµους Τοµείς µε επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη: Τον Τοµέα
Ανάπτυξης Ανανεώσιµων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και Τον Τοµέα Έργων Βιώσιµης
Ανάπτυξης (SES).
Ο Τοµέας RSD, εκµεταλλευόµενος την εµπειρία της MEKTA EGN έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους
κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσµίως,
αναλαµβάνοντας όλο το φάσµα έργων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης, από αυτόνοµα ηλιακά πάρκα
και έργα αποθήκευσης ενέργειας έως πολύπλοκα υβριδικά έργα.
Ο Τοµέας SES της MYTILINEOS επίσης µε καινούρια οργανωτική δοµή εστιάζει πλέον σε έργα που
προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιµης Ανάπτυξης (όπως έργα
διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής
αναβάθµισης και εκτέλεση καινοτόµων first-of-kind ενεργειακών έργων).
Παράλληλα η MYTILINEOS έχει ενσωµατώσει τις αρχές του ESG στην επιχειρηµατική της στρατηγική ως
όχηµα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας και θέτει φιλόδοξους στόχους ώστε τα επόµενα έτη ένα
µεγάλο µέρος της λειτουργικής κερδοφορίας της να προέρχεται από δραστηριότητες µε χαµηλό ή µηδενικό
αποτύπωµα άνθρακα.
Οι σηµαντικές επενδύσεις στο ανακυκλωµένο αλουµίνιο και η προοπτική ένταξης της συνολικής
παραγωγής στο πράσινο αλουµίνιο εντάσσονται στη συγκεκριµένη στρατηγική.
Η MYTILINEOS διαθέτει σήµερα περίπου 0,2 GW ΑΠΕ σε λειτουργία ενώ µέσω του Τοµέα RSD έχει
αναπτύξει ένα BOT χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος 4,3 GW που αφορά έργα που βρίσκονται σε διάφορα
στάδια: από τα πρώιµα στάδια ανάπτυξης, έως και έργα που είναι έτοιµα για κατασκευή.
Τα έργα βιώσιµης ανάπτυξης διεθνώς την επόµενη τριετία εκτιµάτε ότι θα ξεπεράσουν τα $7 τρις., ενώ
στην EE επενδύσεις τουλάχιστον €1 τρις από το European Green Deal αναµένεται να αλλάξουν δραστικά τη
µορφή όλων των τοµέων της οικονοµίας.”
Η κυρία Ελένη Βρεττού, Executive General Manager, Chief of Corporate & Investment Banking - Piraeus Bank
S.A στην οµιλία της ανέφερε :
“Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τοµέας υφίσταται σήµερα µια ριζική µεταµόρφωση αντιµετωπίζοντας µια σειρά
προκλήσεων αλλά και αποκαλύπτοντας παράλληλα µια σειρά ευκαιριών. Η ελληνική κυβέρνηση επέδειξε
αποφασιστικότητα ως προς αυτή την κατεύθυνση εφαρµόζοντας µια σειρά µέτρων και καινοτόµων
νοµοθεσιών και µεταρρυθµίσεων που βοηθούν τη συνεχιζόµενη ενεργειακή µετάβαση. Το φιλόδοξο
Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα παρέχει ακριβείς στόχους και αυστηρές προθεσµίες.
Συνολικά 40 δισεκατοµµύρια ευρώ πρέπει να επενδυθούν σε νέα δυναµικότητα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα από τώρα έως το 2030. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η
απαλλαγή από τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα , η οικολογική κινητικότητα και η ψηφιοποίηση θα
διαδραµατίσουν βασικό ρόλο και θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις τα επόµενα χρόνια. Οι σχεδιαζόµενες
ιδιωτικοποιήσεις της κυβέρνησης, όπως η ΔΕΠΑ Υποδοµών και η ΔΕΠΑ Εµπορίας αντίστοιχα, ή και άλλες
επερχόµενες όπως ο ΔΕΔΔΗΕ ή τα Ελληνικά Πετρέλαια, θα οδηγήσουν στην περαιτέρω απελευθέρωση της
αγοράς ενέργειας.
Ο Τοµέας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, που αποτελεί σήµερα έναν από τους πιο ελκυστικούς
επενδυτικούς τοµείς της χώρας, αναµένεται να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην ανάκαµψη της Ελλάδας
από τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας Covid-19, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία των
προηγούµενων ετών. Η αυξηµένη διείσδυση των ΑΠΕ συνεχίζεται στην Ελλάδα αντιπροσωπεύοντας το
48% της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας για το 2019. Η βιώσιµη ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας προσφέρει την ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας στη λειτουργία και τη συντήρηση – γεγονός
που µπορεί να συµβάλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τόσο του Covid-19 όσο και της σταδιακής
κατάργησης του λιγνίτη.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα διαδραµατίζει και θα συνεχίσει να διατηρεί καίριο ρόλο στη στήριξη της
συνεχιζόµενης ενεργειακής µετάβασης. Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει κυρίαρχη παρουσία στον κλάδο αυτό
τόσο στις συµβουλευτικές υπηρεσίες όσο και στη χρηµατοδότηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
στην ανάπτυξη προϊόντων της Πράσινης Τραπεζικής, ενώ είναι η µόνη Ελληνική Τράπεζα που συµµετείχε
στη διαµόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής και πρώτη υιοθέτησε στην Ελλάδα τους
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Αναπτυξιακούς Στόχους Βιωσιµότητας του ΟΗΕ. Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης
σήµερα στον κλάδο έχοντας το µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που χρηµατοδοτείται στην Ελλάδα (άνω
των 2GW), και υποστηρίζοντας διαχρονικά την επέκταση του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) από τα πρώτα του κιόλας στάδια.
Διαθέτουµε τόσο την απαραίτητη εµπειρία όσο και πόρους για να συµβουλεύσουµε και να
χρηµατοδοτήσουµε υποψήφιους επενδυτές παρέχοντας πλήρη στήριξη όχι µόνο για την αρχική επένδυση
αλλά και για περαιτέρω CAPEX και ανάπτυξη.”
Ο κ. Gabriel Alonso, CEO & President - 547 Energy LLC, ξεκίνησε την οµιλία του δηλώνοντας ότι η Ελλάδα
είναι µια από τις πιο ελκυστικές αγορές στην ΕΕ που επενδύει σε καθαρή ενέργεια. Όπως είπε, είναι σαφές
ότι το να είσαι µέλος της ΕΕ και να έχεις ένα σταθερό νόµισµα είναι βασικά στοιχεία της Ελλάδας που την
καθιστούν µια ελκυστική αγορά. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιµα και σε άλλες αγορές
της ΕΕ.
Οι κύριοι λόγοι που η Ελλάδα έχει γίνει ιδιαίτερα ελκυστική για την καθαρή ενέργεια, περιλαµβάνουν:
• µια κυβέρνηση που γρήγορα κέρδισε την εµπιστοσύνη των κεφαλαιαγορών προσφέροντας πολιτική και
µακροοικονοµική σταθερότητα.
• µια κυβέρνηση που ανακοίνωσε ένα αξιόπιστο σχέδιο και επέδειξε µια σταθερή δέσµευση για τη
µετάβαση σε ένα καθαρότερο ενεργειακό σύστηµα.
• µερικούς από τους καλύτερους φυσικούς αιολικούς και ηλιακούς πόρους.
• µια σαφή και διαφανή ανταγωνιστική διαδικασία για την ανάθεση µακροπρόθεσµων συµφωνιών
απορρόφησης για καθαρή ενέργεια.
• τοπικά χρηµατοδοτικά ιδρύµατα που υποστηρίζουν την εκτέλεση έργων ανανεώσιµης ενέργειας µε
όρους ανταγωνιστικούς µε σχέση µε τις άλλες ευρωπαϊκές αγορές.
Βεβαίως, ο κ. Alonso είπε ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο βελτίωσης. πρότεινε συγκεκριµένα τη περαιτέρω
βελτίωση της διαδικασίας της αδειοδότησης, καθώς η Ελλάδα έχει µια από τις πιο µακροχρόνιες
διαδικασίες σε όλη την Ευρώπη.
Τέλος, ο κ. Alonso ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία είναι µια πολύ ελκυστική ευκαιρία που
µπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να υλοποιήσει τα φιλόδοξά της σχέδια για µια πιο πράσινη οικονοµία. Ο
ιδιωτικός και ο δηµόσιος τοµέας στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η
χώρα µπορεί να εντοπίσει εξαιρετικά ελκυστικές και καινοτόµες ευκαιρίες µέσω των οποίων θα µπορέσει
να εξασφαλίσει το δίκαιο µερίδιό της στα κεφάλαια που η ΕΕ θα διαθέσει στα κράτη µέλη τα επόµενα
χρόνια.

«Συναντήσεις Ξένων Θεσµικών Επενδυτών µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος &
Ενέργειας της Κυβέρνησης»
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία
πραγµατοποιήθηκαν µέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας.
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions
για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραµανλή.
Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge
Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance •
European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value
Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management •
Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG • Schafer
Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel

«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange “Ηµέρα Ελλάδος –
Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης
σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή µορφή µε τίτλο «GREEK
AMERICAN ISSUER DAY AT NYSE» κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαµερικανικές και Ελληνικών
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συµφερόντων εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell
- καµπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange.
Πιο συγκεκριµένα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ. Νίκος Τσάκος,
Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το
“Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης, πλαισιωµένοι από τον Captain Panagiotis N. Tsakos, και τους εκπροσώπους των
ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE : κκ., Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis –
Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer - Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG USA LLC and Theodore Young, CFO, Dorian LPG
- Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO - Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted
C Petrone – Vice Chairman - Safe Bulkers Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary - Mistras Group Inc.
(MG) – Dennis M Bertolotti - President/CEO - και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
FORUM OVERVIEW
Το Συνέδριο, µέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε, προσέφερε στους
συµµετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή µορφή του
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 112 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε:
• Περισσότερα από 1,000 άτοµα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο
• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα µέλη
της Κυβέρνησης.
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υποδοµών & Μεταφορών µε ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Με στόχο τη µακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και αξιόπιστη
πληροφόρηση, το Συνέδριο δηµιούργησε µια «βιβλιοθήκη» έγκυρου περιεχοµένου σχετικά µε την Ελλάδα
στην οποία οι διεθνείς επενδυτές µπορούν να ανατρέχουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά το
τέλος του Συνεδρίου.
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Χ. Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: ‘Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα
αλλάζει’
By
Yannis Kakagiannis
“Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων” επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι “παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο
κέντρο της Αθήνας, είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς,
αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να
µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος”.
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα
προσελκύει εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της
ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της
πόλης”.
Και συµπλήρωσε ότι “οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές”.
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα “My Residence-Golden Visa”, λέγοντας ότι “η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας”.
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. “Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις
πυλώνες. Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και
εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον
ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα
ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες,
σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο
κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν ‘χτύπησε’ και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε
βραβεία για τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη
φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως”.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα
διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό”.
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Ασφαλής επενδυτική επιλογή τα ακίνητα στην εποχή της covid-19
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Οµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Minister Highlights Investment Opportunities in Greek Tourism

Promising investment opportunities in the country’s tourism industry
were highlighted during the 22nd Capital Link Invest in Greece Forum.
There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
upgrading and construction of hotels, establishing specialized forms of tourism, the construction of marinas, and the
creation of parks organized around specific themes such as wildlife or history, Tourism Minister Haris Theocharis said
in his address to the online 22nd annual Capital Link Invest in Greece Forum on Wednesday.
He noted that eight tourism-related investments amounting to nearly 1 billion euros have been approved using fasttrack procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in the last
year, demonstrating the momentum of the tourism market and how investments can transform the city center.
Theocharis drew special attention to the modernization of the legislative framework for attracting strategic
investments (including the Golden Visa program) that finally set the stalled investment at Elliniko in motion and could
potentially attract millions of tourists.
The annual online event, this year titled “Greece – Looking Ahead with Confidence” and which concluded on
Wednesday, heard Theocharis discuss the good cooperation between the public and private sectors in managing the
pandemic, which allowed for the successful and safe opening of Greek tourism.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations and is an all-year tourism destination,” he
added.
Speaking at the same online event late on Tuesday, Bank of Greece Governor Yannis Stournaras said the country will
achieve an average growth rate of 3.5% in the years 2021 to 2030, provided it remains committed to structural
reforms.
The central banker noted that his projected figures were based on the €72 billion in financial support that Greece will
absorb from the EU’s Structural Funds and Cohesion Funds, and also from the Next Generation EU recovery
response plan to the coronavirus crisis.
The proposals included in the EU’s Recovery and Resilience Facility (RRF) plan for Greece are fully aligned with the
Bank of Greece’s recent policy proposals, Stournaras noted. He added that the new bad loans from the pandemic are
estimated at €8-10 billion.
This article was first published on ekathimerini.com
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Μυλωνάς: Οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να
επιβιώσουν

Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που
παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς
τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
Στη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, εστίασε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Στην οµιλία του, ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία
χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Συγκεκριµένα, η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν
τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Συνεχίζοντας, ο CEO της Εθνικής, µίλησε για την δύναµη που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, λέγοντας πως ο ανταγωνισµός µεγαλώνει, καθώς δεν είναι
µόνο µεταξύ των τραπεζών.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, υπάρχουν και οι «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και
προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Κατόπιν, υποστήριξε την τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, µε τον πιο σηµαντικό
παράγοντα να είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που
προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη
και για τις τράπεζες.
Στη συνέχεια, ο κ. Μυλωνάς υπογράµµισε πως «Η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που
δεν περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και
µετά το τέλος της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital», σηµειώνοντας ότι «Οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν
θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς
και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία».
Για να συµπληρώσει πως «Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να
αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις».
Ολοκληρώνοντας, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο
εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων παρά
την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Οµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Κορµάς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά
ακινήτων παρά την πανδηµία

Κορµάς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική
αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών
πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών που
παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς…
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και
Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Τρ. Πειραιώς: Πόλος έλξης η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την
πανδηµία, λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και
των σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται, τόνισε ο Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός
Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων
Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε
θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους.
Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας
Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη
έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Κορµάς (Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς): Πόλος έλξης η ελληνική αγορά ακινήτων
παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την
πανδηµία, λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς
και των σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς,
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της
εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά
ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real
Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
Σε συνεργασία µε tomanifesto.gr
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Γ. Κορµάς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά
ακινήτων παρά την πανδηµία
capital.gr
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
"Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων",
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. "Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της", δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
Διαβάστε ακόµα:
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Κορµάς (Τράπεζας Πειραιώς): Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η
ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της
Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019
και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης
δυναµικής του κλάδου. «Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια
ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για
ακίνητα πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν
την ελληνική αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού
κόσµου να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της
επιστηµονικής κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και
επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους.
Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας
Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε
ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που βρίσκονται στο δυναµικό του
χαρτοφυλάκιο.
Διαβάστε ακόµη:
Ενέργεια: Πλαφόν της ΡΑΕ στο Xρηµατιστήριο Eνέργειας λόγω της εκτίναξης των τιµών
Στη Βουλή η ρύθµιση των 120 δόσεων για χρέη προς τους δήµους
Coinbase: Ετοιµάζεται για το Χρηµατιστήριο µετά την εκτόξευση του bitcoin – Γιατί κρούει
«καµπανάκι» ο CEO
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“Πόλος έλξης για διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων”

Μαγνήτη για τους διεθνείς επενδυτές χαρακτήρισε την ελληνική αγορά ακινήτων, παρά την πανδηµία,
ο Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της
Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum.
Σύµφωνα µε τον κ. Κορµά, αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων
που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και
τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του
κλάδου. «Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς, το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική
επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης
κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική
αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Διαβάστε επίσης:
H Tράπεζα Πειραιώς δωρίζει οικόπεδο στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας
Η ηγετική θέση της Πειραιώς Real Estate και η στρατηγική συµφωνία των 12 εκατοµµυρίων
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Γεώργιος Κορµάς – Τράπεζα Πειραιώς: Μεγάλο ξένο επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Κορµάς: Πόλος έλξης για διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο Γεώργιος Κορµάς, ανώτερος γενικός διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και διευθύνων σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά
ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real
Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της
πανδηµίας στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως
τόσο η Τράπεζα Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της
επιστηµονικής κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης
εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα
στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων
που βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Κορµάς (Πειραιώς): Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά
ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το
2019 και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της
χαµένης δυναµικής του κλάδου. "Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται
µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών
για ακίνητα πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις
που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων", είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. "Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει
την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο
σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις
σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της", δήλωσε ο επικεφαλής της
Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality
(AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της
επιστηµονικής κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και
επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των
πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την
περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο
περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Κορµάς (Πειραιώς): Ασφαλής επενδυτική επιλογή το real estate
#Τράπεζα Πειραιώς
#Τράπεζες
#αγορά ακινήτων
Newsroom 18/12/2020 12:34 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Κορµάς (Τράπεζα Πειραιώς): Η ελληνική αγορά ακινήτων πόλος έλξης για τους
διεθνείς επενδυτές
Πόλο έλξης για τους διεθνείς επενδυτές χαρακτήρισε την ελληνική αγορά ακινήτων, παρά την πανδηµία, ο
Ο κ. Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας,
τόνισε ότι η ελληνική αγορά ακινήτων παραµένει πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές, παρά την
πανδηµία. Σύµφωνα µε τον κ. Κορµά, αυτό συµβαίνει κυρίως λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών
πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται. Ο κ. Κορµάς
επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο
πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς, το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την
καινοτοµία που αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ.
Κορµάς σηµείωσε ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού
κόσµου να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον, που θα
συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate αξιοποιεί τα πιο
σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις
σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της
Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality
(AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο. Διαβάστε ακόµη: Ακολουθήστε το mononews.gr στο για την
πιο ξεχωριστή ενηµέρωση
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Vassilios Psaltis: “Proud of relaunching Galaxy” - The challenges that Banks will be facing
in the post-pandemic era
Highlights from the intervention of Alpha Bank’s CEO Vassilios Psaltis at the 22nd Capital Link Invest in
Greece Forum
The imminent successful completion of Project Galaxy, amidst the unprecedented challenges of the global pandemic
crisis, has once again confirmed the trust of the international investment community in Alpha Bank, as well as the
Bank’s operational readiness and its commitment to achieving its strategic goals, said Mr. Vassilios Psaltis, Alpha
Bank’s CEO, among other things, during his intervention at today’s 22nd Capital Link Invest in Greece Forum.
“We are proud of relaunching Project Galaxy – the second largest rated NPL securitization in Europe – immediately
after the first lockdown and driving the transaction throughout the second lockdown”, said Mr. Psaltis, adding that this
reflects positively not only on the Bank’s operational readiness and the attraction of Cepal, but also “on the significant
uplift that Greece as a brand has experienced, given the handling of the pandemic and the propensity to reforms that
the Government is demonstrating”.

Mr. Psaltis pointed out that Alpha Bank has already built up credibility with US investors, starting with the setting up
of Cepal – the first servicing company licenced by the Bank of Greece – with Centerbridge, then selling large business
loan portfolios to Apollo and Fortress, and, now, being in discussions with Davidson Kempner to sign Galaxy, which
will include taking up Cepal, one of the largest servicers in Southeastern Europe. “Clearly, these investors have taken
a positive view on the recovery of the Greek real estate market”, said Mr. Psaltis.
Alpha Bank’s CEO stressed that it is a “key priority” for Greek banks to de-risk their balance-sheets by addressing
legacy NPE portfolios, adding that they have made substantial progress since 2016, reducing NPEs by almost 60%
and reaching Euro 68 billion by year-end 2019. He spoke about an “impressive” overall amount of NPE securitizations
under way in the Greek banking market over the past two years (Euro 33 billion) and highlighted that the newlyestablished Greek servicing market was a vital precondition in the clean-up of the balance sheets that underpinned
the sale of domestic NPEs in the secondary market.
Discussing the challenges of Covid-19 and the efforts of Greek banks to bring down their NPEs to the levels of their
European peers, Mr. Psaltis highlighted the role of the loans in moratoria, which make approximately 15% of Greek
banks’ performing loans.
Alpha Bank’s CEO talked about the decisive action that has already been undertaken to limit the consequences of the
lockdown, including the Greek government’s fiscal and liquidity stimulus of approximately Euro 30 billion to support
the economy, the state subsidized instalments for retail borrowers under the so-called “Gefyra” program and the state
sponsored loan programs in order for businesses to replenish their working capital.
The Greek government’s decisive action to address the consequences of the pandemic, Mr. Psaltis said, coupled
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with the operational readiness of Greek banks, which have been maintaining an active dialogue with their customers
and are offering new products with adequate repayment schedules, creates the certainty that the risk of the Greek
banking system facing a new generation of NPLs because of the moratoria is limited.
Regarding the Eurogroup’s recent decision, which essentially puts pressure on Greek banks to meet the 5% NPL
threshold by 2022, Mr. Psaltis stressed that a series of initiatives, including the government’s intention to extend the
Hercules program and the European Commission’s initiatives concerning the establishment of national Asset
Management Companies (AMC) which coincides nicely with an initiative from the Bank of Greece to create an AMC,
provide the necessary tools that would allow for a swift takeover of newly-created NPLs.
While exchanging views with the CEOs of the other three systemic banks regarding the prospects of development for
the financial sector in the post-Covid era, Mr. Psaltis said that “despite the challenges, Greek banks need to fulfill
their raison d’ être by supporting the real economy”.
The timely execution of the EU financing support programs, which exceeds Euro 70 billion for Greece, is of great
importance for the recovery of Greek economy, said Mr. Psaltis. He added that “banks have an important role to play,
as they can quickly mobilize their business customers and help them shape up their investment propositions in a way
that it will ensure their eligibility under the RRF, but at the same time also comply with the banks’ credit standards.
Therefore, the banks should be involved not only as a mechanism for the optimal distribution of the society’s savings,
but also as advisors. This will allow them to mobilize funds for investments towards the digital and green transitions
as well as inclusive growth, export orientation, innovation and the creation of scale economies in the Greek market. In
other words, banks should be involved as engines of growth through a multitude of roles – financial market
intermediaries, investors and employers.”
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Γ. Κορµάς - Τράπεζα Πειραιώς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η
ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία
Αµείωτο είναι το ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών για την ελληνική αγορά ακινήτων παρά την
πανδηµία, σύµφωνα µε τον Γιώργο Κορµά, Ανώτερο Γενικό Διευθυντή, Επικεφαλής του Real Estate Group
του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλο της Πειραιώς Real Estate
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία,
λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών
ευκαιριών που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real
Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην
Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και
τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του
κλάδου. «Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική
επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης
κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική
αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της
πανδηµίας στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η
Τράπεζα Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της
επιστηµονικής κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης
εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα
στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων
που βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Γ. Κορµάς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά
ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας. Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η
αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης
ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου. "Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate
αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων
επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις...
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Αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για premium ακίνητα στην Ελλάδα
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραμένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδημία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σημαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορμάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
του Real Estate Group του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος της
Πειραιώς Real Estate, μιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum με θέμα τις
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορμάς επισήμανε ότι η αξιόλογη ανάκαμψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόμα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται μια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξημένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό τηςPiraeus Real Estate και την καινοτομία που αξιοποιείται
για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορμάς σημείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαμφισβήτητα σύμμαχος στην προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital μέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιημένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξημένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρμογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Επίσης, τόνισε πως μέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης ο Όμιλος της Τράπεζας
Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, με ιδιαίτερη
έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γεώργιος Κορµάς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά
ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Κορµάς (Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς): Πόλος έλξης η ελληνική αγορά ακινήτων
παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την
πανδηµία, λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς
και των σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς,
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της
εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά
ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real
Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Πειραιώς Real Estate Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική
αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους.
Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας
Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη
έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Κορµάς (Τράπεζας Πειραιώς): Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η
ελληνική αγορά ακινήτων
Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική
επιλογή,σηµειώνει ο κ. Κορµάς
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής
του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της
Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις
επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019
και τους δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης
δυναµικής του κλάδου. «Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια
ασφαλής επενδυτική επιλογή, γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για
ακίνητα πρώτης κατηγορίας, αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν
την ελληνική αγορά ακινήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που
αξιοποιείται για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε
ότι η τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού
κόσµου να αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της
επιστηµονικής κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και
επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους.
Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας
Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε
ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που βρίσκονται στο δυναµικό του
χαρτοφυλάκιο.
Διαβάστε ακόµη:
Ενέργεια: Πλαφόν της ΡΑΕ στο Xρηµατιστήριο Eνέργειας λόγω της εκτίναξης των τιµών
Στη Βουλή η ρύθµιση των 120 δόσεων για χρέη προς τους δήµους
Coinbase: Ετοιµάζεται για το Χρηµατιστήριο µετά την εκτόξευση του bitcoin – Γιατί κρούει
«καµπανάκι» ο CEO

https://www.mikrometoxos.gr/
Publication date: 18/12/2020 12:04
Alexa ranking (Greece): 564
https://www.mikrometoxos.gr/g-kormas-trapezas-peiraios-polos-elxis-gia-toys/
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Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Γ. Κορµάς (Τράπεζας Πειραιώς): Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η
ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Γ. Κορµάς (Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς): Πόλος έλξης για τους διεθνείς
επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την
πανδηµία, λόγω των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς
και των σηµαντικών ευκαιριών που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς,
Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας
Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την πορεία της
εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Γ. Κορµάς (Τράπεζας Πειραιώς): Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η
ελληνική αγορά ακινήτων
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας. «Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρµογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Γ. Κορµάς: Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές η ελληνική αγορά
ακινήτων παρά την πανδηµία
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραμένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδημία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σημαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορμάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς Real Estate,
μιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum με θέμα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορμάς επισήμανε ότι η αξιόλογη ανάκαμψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
"Ακόμα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται μια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξημένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις μεγάλες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων",
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Piraeus Real Estate και την καινοτομία που αξιοποιείται
για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορμάς σημείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαμφισβήτητα σύμμαχος στην προσπάθεια του επιχειρηματικού κόσμου να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πανδημίας. "Επενδύοντας σε ένα phigital μέλλον που θα συνδυάζει την
ανθρώπινη επαφή και την χρήση της τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM
εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση της πιο προσωποποιημένη, απαντώντας στις σύνθετες και
αυξημένες ανάγκες των επενδυτών και των πελατών της", δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate
και προανήγγειλε την εφαρμογή από την εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D
παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά με τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά με την διαχείριση της πανδημίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορμάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστημονικής
κοινότητας, εφαρμόζοντας άμεσα το μέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της λειτουργίας τους. Επίσης, τόνισε πως μέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής
διακυβέρνησης ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιμότητα στην κορυφή
των προτεραιοτήτων του, με ιδιαίτερη έμφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα των ακινήτων που
βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
REAL ESTATE
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΜΑΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Τρ. Πειραιώς: Πόλος έλξης η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία
Σύµφωνα µε την τράπεζα, αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020.

Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
Ο κ. Κορµάς επισήµανε ότι η αξιόλογη ανάκαµψη που παρουσίασε η αγορά ακινήτων κατά το 2019 και τους
δύο πρώτους µήνες του 2020 είναι ένας αξιόπιστος δείκτης ανάκτησης της χαµένης δυναµικής του κλάδου.
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«Ακόµα και στους πιο δύσκολους καιρούς το real estate αποδεικνύεται µια ασφαλής επενδυτική επιλογή,
γεγονός που ενισχύεται από την αυξηµένη ζήτηση ξένων επενδυτών για ακίνητα πρώτης κατηγορίας,
αλλά και από τις µεγάλες ιδιωτικές και δηµόσιες επενδύσεις που τονώνουν την ελληνική αγορά ακινήτων»,
είπε χαρακτηριστικά.
Αναφερόµενος στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της Piraeus Real Estate και την καινοτοµία που αξιοποιείται
για να αντιµετωπιστούν οι προκλήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι η
τεχνολογία είναι αδιαµφισβήτητα σύµµαχος στην προσπάθεια του επιχειρηµατικού κόσµου να
αντιµετωπίσει τις συνέπειες της πανδηµίας.
«Επενδύοντας σε ένα phigital µέλλον που θα συνδυάζει την ανθρώπινη επαφή και την χρήση της
τεχνολογίας, η Piraeus Real Estate, αξιοποιεί τα πιο σύγχρονα CRM εργαλεία για να κάνει την εξυπηρέτηση
της πιο προσωποποιηµένη, απαντώντας στις σύνθετες και αυξηµένες ανάγκες των επενδυτών και των
πελατών της», δήλωσε ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate και προανήγγειλε την εφαρµογή από την
εταιρεία της τεχνολογίας augmented reality (AR) για την 3D παρουσίαση ακινήτων στα πλαίσια του
ψηφιακού µετασχηµατισµού που πραγµατοποιείται.
Σε ερώτηση σχετικά µε τις ενέργειες που έκανε η εταιρεία αναφορικά µε την διαχείριση της πανδηµίας
στο πλαίσιο της σύγχρονης εταιρικής διακυβέρνησης, ο κ. Κορµάς απάντησε, πως τόσο η Τράπεζα
Πειραιώς, όσο και η Piraeus Real Estate, ακολούθησαν τις υποδείξεις της πολιτείας και της επιστηµονικής
κοινότητας, εφαρµόζοντας άµεσα το µέτρο της τηλεργασίας και επιταχύνοντας τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό της λειτουργίας τους.
Επίσης, τόνισε πως µέσω των πολιτικών υπεύθυνης εταιρικής διακυβέρνησης ο Όµιλος της Τράπεζας
Πειραιώς έχει θέσει την περιβαλλοντική βιωσιµότητα στην κορυφή των προτεραιοτήτων του, µε ιδιαίτερη
έµφαση στο περιβαλλοντικό αποτύπωµα των ακινήτων που βρίσκονται στο δυναµικό του χαρτοφυλάκιο.
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Οι «Σακοµπακοκαϋµενούληδες»!
Με αµείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η µάχη για τον
έλεγχο της πάλαι ποτέ κραταιάς κατασκευαστικής
εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο νυν µεγαλοµέτοχος
κ. Αναστασάκης Καλιτσάντσης δίδει τον τίµιο αγώνα
να κρατήσει την εταιρεία του… µέσω Ντουµπάι,
δηλαδή µε τα λεφτά των
«Μπακοκαϋµενάκηδων» όπως αποκαλούν ήδη ...στην
αγορά τους δύο «πετρελαιάδες» των εµιράτων που
συνδράµουν οικονοµικά τον Αναστασάκη µε αντάλλαγµα
– λένε – να τους δώσει τον «ΑΝΕΜΟ» ως λάφυρο αν
κρατήσει τον έλεγχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Με αµείωτο
ενδιαφέρον συνεχίζεται η µάχη για τον έλεγχο της πάλαι
ποτέ κραταιάς κατασκευαστικής εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ . Ο νυν µεγαλοµέτοχος κ. Αναστασάκης
Καλιτσάντσης δίδει τον τίµιο αγώνα να κρατήσει την εταιρεία του… µέσω Ντουµπάι, δηλαδή µε τα
λεφτά των «Μπακοκαϋµενάκηδων» όπως αποκαλούν ήδη ...στην αγορά τους δύο «πετρελαιάδες»
των εµιράτων που συνδράµουν οικονοµικά τον Αναστασάκη µε αντάλλαγµα – λένε – να τους δώσει τον
«ΑΝΕΜΟ» ως λάφυρο αν κρατήσει τον έλεγχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. στην αγορά τους δύο «πετρελαιάδες» των
εµιράτων που συνδράµουν οικονοµικά τον Αναστασάκη µε αντάλλαγµα – λένε – να τους δώσει τον
«ΑΝΕΜΟ» ως λάφυρο αν κρατήσει τον έλεγχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
-Έτσι, λοιπόν, τις τελευταίες τρεις ηµέρες αγοράζουν µετοχές οι «Σακοµπακοκαϋµενούληδες»,
αλλά αγοράζει και ο Ολλανδός. Το ολλανδικό Fund της Reggeborgh Invest B.V. όχι µόνο δεν κάνει πίσω
αλλά σήµερα ή αύριο θα ανακοινώσει – ως έχει υποχρέωση – µέλη του Δ.Σ. που προτίθεται να τοποθετήσει
εάν βεβαίως αποκτήσει την πλειοψηφία των µετοχών. Πρόκειται για τον γνωστό δικηγόρο, Γιώργο
Μυλωνογιάννη ως πρόεδρο και για τον κ. Αρη Ξενόφο για διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, άρτι
παραιτηθέντα από το ΤΑΙΠΕΔ. «Σακοµπακοκαϋµενούληδες», αλλά αγοράζει και ο Ολλανδός. Το
ολλανδικό Fund της Reggeborgh Invest B.V. όχι µόνο δεν κάνει πίσω αλλά σήµερα ή αύριο θα ανακοινώσει –
ως έχει υποχρέωση – µέλη του Δ.Σ. που προτίθεται να τοποθετήσει εάν βεβαίως αποκτήσει την πλειοψηφία
των µετοχών. Πρόκειται για τον γνωστό δικηγόρο, Γιώργο Μυλωνογιάννη ως πρόεδρο και για τον κ. Αρη
Ξενόφο για διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, άρτι παραιτηθέντα από το ΤΑΙΠΕΔ. -Από τα παραπάνω
καταλαβαίνετε: Ti proxy fight; Ο αγώνας έχει κριθεί, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι για λόγους πίστης
προς την εταιρεία, οι Ολλανδοί δεν θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο
αγώνας κρίθηκε προτού ξεκινήσει. οι Ολλανδοί δεν θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους στην
ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο αγώνας κρίθηκε προτού ξεκινήσει. -Στα βήµατα της Αlpha Bank η Εurobank καθώς τις
αµέσως επόµενες ηµέρες ετοιµάζεται να προχωρήσει σε swap οµολόγων µε το Δηµόσιο. Η δηµοσίευση
της σχετικής πράξης στο ΦΕΚ αναµένεται από µέρα σε µέρα ώστε η τράπεζα από την ανταλλαγή µε
µακροχρόνιους τίτλους των οµολόγων µικρότερης διάρκειας που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, να ενισχύσει
ανάλογα τους κεφαλαιακούς της δείκτες. Οι πηγές αναφέρουν ότι η Εurobank θα ολοκληρώσει τη
συναλλαγή πριν από το τέλος του χρόνου και στη συνέχεια στις αρχές του 2021 η σκυτάλη θα περάσει
στην Πειραιώς για ανάλογη συναλλαγή. Εurobank καθώς τις αµέσως επόµενες ηµέρες ετοιµάζεται να
προχωρήσει σε swap οµολόγων µε το Δηµόσιο. Η δηµοσίευση της σχετικής πράξης στο ΦΕΚ αναµένεται
από µέρα σε µέρα ώστε η τράπεζα από την ανταλλαγή µε µακροχρόνιους τίτλους των οµολόγων
µικρότερης διάρκειας που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, να ενισχύσει ανάλογα τους κεφαλαιακούς της
δείκτες. Οι πηγές αναφέρουν ότι η Εurobank θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή πριν από το τέλος του χρόνου
και στη συνέχεια στις αρχές του 2021 η σκυτάλη θα περάσει στην Πειραιώς για ανάλογη
συναλλαγή.
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– Χθες πραγµατοποιήθηκε γεύµα εργασίας µε… ενεργειακό µενού από µεγάλο διπλωµατικό «σπίτι».
Στην πρεσβευτική κατοικία -λόγω συνθηκών και πανδηµίας- παραβρέθηκαν λίγοι και εκλεκτοί
επιχειρηµατίες του κλάδου καθώς τα θέµατα είναι πολλά και µε µεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον. γεύµα
εργασίας µε… ενεργειακό µενού από µεγάλο διπλωµατικό «σπίτι». Στην πρεσβευτική κατοικία -λόγω
συνθηκών και πανδηµίας- παραβρέθηκαν λίγοι και εκλεκτοί επιχειρηµατίες του κλάδου καθώς τα θέµατα
είναι πολλά και µε µεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον. -Τι έκανε εντύπωση στη στήλη από τις δηλώσεις
του µέτοχου της Πειραιώς Τζον Πόλσον στη συζήτηση που έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου του
Capital Link; Το γεγονός ότι παρά τη χυλόπιτα που έφαγε και µάλιστα δις κατά την πρόσφατη προσπάθειά
του να αποκτήσει τον ολοκληρωτικό έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς µε λεφτά του Δηµοσίου και µικρή δική
του συνεισφορά, διατηρεί άριστες σχέσεις µε τα διάφορα µέλη του ΔΣ της τράπεζας. Τόσο που
αισθάνθηκε την ανάγκη να τους αναφέρει έναν-έναν ονοµαστικά και να πλέξει το εγκώµιό τους. µέτοχου
της Πειραιώς Τζον Πόλσον στη συζήτηση που έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου του Capital Link; Το
γεγονός ότι παρά τη χυλόπιτα που έφαγε και µάλιστα δις κατά την πρόσφατη προσπάθειά του να
αποκτήσει τον ολοκληρωτικό έλεγχο της Τράπεζας Πειραιώς µε λεφτά του Δηµοσίου και µικρή δική του
συνεισφορά, διατηρεί άριστες σχέσεις µε τα διάφορα µέλη του ΔΣ της τράπεζας. Τόσο που αισθάνθηκε
την ανάγκη να τους αναφέρει έναν-έναν ονοµαστικά και να πλέξει το εγκώµιό τους. -Μια ωραία ιστορία
που δείχνει πως στην πράξη µπορεί η Ελλάδα να “παντρέψει” τα πλεονεκτήµατά της (κλίµα, ασφάλεια, τα
περίφηµα greek islands…) και το story των σηµαντικών προοπτικών της οικονοµίας στη µετα- covid περίοδο
έδωσε ο επικεφαλής της Axia Vemtures, Γιώργος Λινάτσας. Μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in
Greece Forum ανέφερε πως η Axia πάνω από έναν χρόνο είχε αναθέσει σε µεγάλο headhunter του Λονδίνου
την εύρεση στελέχους για συγκεκριµένη υψηλόβαθµη θέση στην εταιρεία. Η κρίσιµη λεπτοµέρεια ήταν η
εξής: ο/ή υποψήφιος/α έπρεπε να έχει βάση στην Αθήνα. Όµως όταν έφθανε η ώρα της τελικής
συνέντευξης, η συχνά µόνιµη επωδός ήταν πως θέση και απολαβές είναι οκ, αλλά “η οικογένειά µου δεν
είναι έτοιµη να ζήσει στην Ελλάδα”. επικεφαλής της Axia Vemtures, Γιώργος Λινάτσας. Μιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum ανέφερε πως η Axia πάνω από έναν χρόνο είχε αναθέσει σε
µεγάλο headhunter του Λονδίνου την εύρεση στελέχους για συγκεκριµένη υψηλόβαθµη θέση στην εταιρεία.
Η κρίσιµη λεπτοµέρεια ήταν η εξής: ο/ή υποψήφιος/α έπρεπε να έχει βάση στην Αθήνα. Όµως όταν έφθανε
η ώρα της τελικής συνέντευξης, η συχνά µόνιµη επωδός ήταν πως θέση και απολαβές είναι οκ, αλλά “η
οικογένειά µου δεν είναι έτοιµη να ζήσει στην Ελλάδα”.
-Εδώ και λίγο καιρό όµως, η Axia άρχισε να δέχεται τηλέφωνα από ορισµένους εκ των υποψηφίων που
είχαν απορρίψει τη θέση και οι οποίοι τώρα επαναδιατύπωναν το ενδιαφέρον τους. Τι άλλαξε; Η
κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το 50% του εισοδήµατος των στελεχών επιχειρήσεων (και όχι µόνο)
που θα µετακοµίσουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό το 2021, θα είναι – υπό προϋποθέσεις
– αφορολόγητο για µια 7ετία. το 50% του εισοδήµατος των στελεχών επιχειρήσεων (και όχι
µόνο) που θα µετακοµίσουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό το 2021, θα είναι – υπό προϋποθέσεις –
αφορολόγητο για µια 7ετία. –“Γκρίνιες” σε Vodafone και Wind προκάλεσε η χθεσινή συνάντηση των
επικεφαλής της Deutsche Telecom και του ΟΤΕ µε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου, την εποµένη της
ολοκλήρωσης της δηµοπρασίας των αδειών για το 5G. Όπως έλεγαν µε νόηµα “και εµείς αγοράσαµε φάσµα
και πληρώσαµε κάποια δεκάδες εκατοµµύρια…”. “Γκρίνιες” σε Vodafone και Wind προκάλεσε η χθεσινή
συνάντηση των επικεφαλής της Deutsche Telecom και του ΟΤΕ µε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου,
την εποµένη της ολοκλήρωσης της δηµοπρασίας των αδειών για το 5G. Όπως έλεγαν µε νόηµα “και εµείς
αγοράσαµε φάσµα και πληρώσαµε κάποια δεκάδες εκατοµµύρια…”. -Κι επειδή χθες το ξέχασα, να σας
ότι η επόµενη µονοµαχία εκατοµµυρίων µεταξύ Cosmote-Forthnet δεν θα αργήσει και θα γίνει για
τα δικαιώµατα του ιταλικού πρωταθλήµατος. η επόµενη µονοµαχία εκατοµµυρίων µεταξύ CosmoteForthnet δεν θα αργήσει και θα γίνει για τα δικαιώµατα του ιταλικού πρωταθλήµατος. –Φτώχειες: juicy
project η αλλαγή διοίκησης στην MLS, αλλά όταν έπνεε ούριος άνεµος στα πανιά της εταιρείας. Τώρα
υπήρξαν παράπονα επειδή τους φάνηκαν πολλά τα 2.500 ευρώ που κόστισε η χρήση της ιντερνετικής
πλατφόρµας του Χρηµατιστηρίου για να πραγµατοποιηθεί η χθεσινή έκτακτη γενική
συνέλευση. «Ευλόγησον», που θα έλεγε και ο νέος CEO. Φτώχειες: juicy project η αλλαγή διοίκησης στην
MLS, αλλά όταν έπνεε ούριος άνεµος στα πανιά της εταιρείας. Τώρα υπήρξαν παράπονα επειδή τους
φάνηκαν πολλά τα 2.500 ευρώ που κόστισε η χρήση της ιντερνετικής πλατφόρµας του Χρηµατιστηρίου για
να πραγµατοποιηθεί η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση. «Ευλόγησον», που θα έλεγε και ο νέος CEO.
Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόµενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και µόνο
για ενηµερωτικούς σκοπούς και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να εκληφθούν ως συµβουλή, πρόταση,
προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την πραγµατοποίηση
οποιασδήποτε µορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεµία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και
λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν µε βάση τις πληροφορίες αυτές. https://www.newmoney.gr/
https://www.newmoney.gr/ στις 10:30 π.µ.

Αποστολή µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου BlogThis! Μοιραστείτε το στο Twitter Μοιραστείτε το στο
Facebook Κοινοποίηση στο Pinterest
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Κάλεσµα Θεοχάρη για προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς
και, κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του «fast-track», µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους.
Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση.
Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο
εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για τα
ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Τζον Πόλσον: Τα deals που ετοιµάζει στην Ελλάδα Προτεινόµενο
Την πεποίθησή του ότι η οικονοµική ανάκαµψη θα φέρει και επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό κλάδο,
εξέφρασε ο ισχυρός άνδρας του hedge fund Paulson & Co, µιλώντας στο Capital Link Invest in Greece Forum.

Ο µεγαλοεπενδυτής της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς, εκτιµά ότι οι ελληνικές τράπεζες δείχνουν
να αντιµετωπίζουν καλά τις προκλήσεις που επέφερε η πανδηµία. Έχουν σηµειώσει πρόοδο αναφορικά µε
τη µείωση των NPLs, κάτι το οποίο θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν την κερδοφορία τους και να έχουν
περισσότερα διαθέσιµα κεφάλαια για να στηρίξουν την ανάκαµψη. Ενώ αναφερόµενος στο πρόγραµµα
«Ηρακλής», σηµείωσε ότι έχει αποδειχθεί ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο επιτάχυνσης της µείωσης των NPEs.

Αύξηση των επενδύσεων το επόµενο έτος
Η Paulson & Co. προτίθεται να αυξήσει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα το 2021, επιλέγοντας κυρίως
εισηγµένες επιχειρήσεις.

Όπως είπε ο Πόλσον, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη δεδοµένης της εµπιστοσύνης που έχει ο ίδιος και άλλοι
επενδυτές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

«Θέλω να τονίσω πόση διαφορά έχει να επενδύσεις σε µια χώρα, όπου η κυβέρνηση εφαρµόζει υγιείς
οικονοµικές πολιτικές και καλωσορίζει τους επενδυτές. Ο πιο άµεσος τρόπος να αυξήσουµε την έκθεσή µας
στην Ελλάδα είναι µέσω των εισηγµένων επιχειρήσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών, και αυτό θα
παραµείνει το επίκεντρο της προσοχής µας. Ωστόσο, ακόµη ένας τοµέας που είναι ελκυστικός για όλους
τους επενδυτές είναι η αγορά real estate. Μετά την κατρακύλα στη διάρκεια της χρηµατοπιστωτικής
κρίσης, οι τιµές του ελληνικού real estate έχουν αρχίσει να αυξάνονται και συνεχίζουν να αυξάνονται
ακόµη και εν µέσω πανδηµίας».

Για τις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς
Ξεχωριστά ο Πόλσον ανέφερε πως υπάρχει σηµαντικό περιθώριο ανόδου για τις επιχειρήσεις κοινής
ωφέλειας, όπως η ΕΥΔΑΠ που είναι µια εταιρεία που διευθύνεται αποτελεσµατικά αλλά διαπραγµατεύεται
στο περίπου ένα τρίτο σε σχέση µε τις ευρωπαϊκές οµοειδείς της. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ο
µεγαλύτερος µέτοχος της ΕΥΔΑΠ µε ποσοστό 61%. Καθώς το ελληνικό ρυθµιστικό καθεστώς εξελίσσεται µε
την εδραίωση ενός ανεξάρτητου ρυθµιστή, σε ευθυγράµµιση µε τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές, όλοι
οι µέτοχοι, οι ίδιες οι εταιρείες και η κοινωνία µπορούν να επωφεληθούν από αυτό το περιθώριο ανόδου.
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Επιµένει ελληνικά ο Τζον Πόλσον
Αισιόδοξος ότι οι ελληνικές τράπεζες µπορούν να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που φέρνει η πανδηµία
εµφανίστηκε ο Τζον Πόλσον της Paulson & Co. µέτοχος της Alpha και της Πειραιώς όπως και της ΕΥΔΑΠ
µιλώντας στο Capital Link Forum. Παράλληλα εξέφρασε την πρόθεση της εταιρείας του να αυξήσει τις
επενδύσεις της στην Ελλάδα.
O Πόλσον (ο οποίος πρόσφατα πρότεινε την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας ως λύση για την αποπληρωµή
των CoCos και αποτροπή της αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ στο 61% -η οποία και απορρίφτηκε) είπε για
τις ελληνικές τράπεζες: «Έχουν σηµειώσει πρόοδο όσον αφορά τη µείωση των NPL από το παρελθόν,
γεγονός που θα τους επιτρέψει να βελτιώσουν την κερδοφορία τους και να έχουν περισσότερα κεφάλαια
για να στηρίξουν την ανάπτυξη» είπε. Σήµερα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγµατεύονται περίπου στο ένα
πέµπτο των αντίστοιχων αποτιµήσεων σε σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές τράπεζες, κάτι που δείχνει τη
δυνατότητα κέρδους για τους επενδυτές.
Τι περιµένει για ΕΥΔΑΠ
Στην οµιλία του ο κ. Πόλσον έκανε αναφορά και στην ΕΥΔΑΠ η οποία αν και είναι µια καλά οργανωµένη
εταιρεία, διαπραγµατεύεται περίπου στο ένα τρίτο σε σύγκριση µε ευρωπαϊκές οµοειδείς εταιρίες. Όπως
είπε πιστεύει πως καθώς το ελληνικό ρυθµιστικό καθεστώς εξελίσσεται µε την ίδρυση ανεξάρτητης
ρυθµιστικής αρχής, ακολουθώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, όλοι οι µέτοχοι και οι ίδιες οι
εταιρίες και η κοινωνία ευρύτερα µπορούν να ωφεληθούν.
Σήµα για νέες επενδύσεις
Η Paulson & Co. σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα στο 2021, επενδύοντας κυρίως σε
µετοχές. Όπως ανέφερε ο επικεφαλή της στο forum της Capital Link , αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, δεδοµένης
της εµπιστοσύνης που έχει ο ίδιος και άλλοι επενδυτές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Δεν µπορώ να τονίσω
αρκετά τι διαφορά κάνει για να επενδύσεις σε µια χώρα, όπου η κυβέρνηση λαµβάνει ορθές αποφάσεις
οικονοµικής πολιτικής και καλωσορίζει τους επενδυτές. Για µένα, ο πιο άµεσος τρόπος αύξησης της
επενδυτικής µας παρουσίας στην Ελλάδα είναι µέσω µετοχών, συµπεριλαµβανοµένων τραπεζικών µετοχών,
και αυτός θα συνεχίσει να είναι ο πρωταρχικός τοµέας που θα εστιάσουµε την προσοχή µας» ανέφερε.
Σηµείωσε πάντως ότι ακόµη ένας τοµέας που φαίνεται πολύ ελκυστικός για όλους τους επενδυτές είναι η
αγορά ακινήτων.
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H πρωτιά του ΟΤΕ και η αναµονή της Follie
Όχι ότι δεν το περιµέναµε, αφού µόνο καθυστερήσεις έχει αυτή η ιστορία, αλλά πρέπει να
επισηµανθεί. Ο λόγος για τη συµφωνία εξυγίανσης της Folli Follie που αναµενόταν να κατατεθεί προς
επικύρωση από τη δικαιοσύνη σήµερα Παρασκευή. Αυτό δεν πρόκειται να συµβεί, καθώς εκκρεµεί η
συµπλήρωση του φακέλου µε έγγραφα δηµοσίων υπηρεσιών που δεν είναι και τόσο εύκολο να
εξασφαλιστούν τις δύσκολες αυτές ηµέρες της πανδηµίας. Αυτά λέει η διοίκηση. Τώρα αν συµβαίνει
κάτι άλλο µένει να φανεί.

Όσοι βρίσκονται κοντά στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκο Πιερρακάκη και βέβαια
κοντά στον πρωθυπουργό γνωρίζουν εδώ και µήνες πως είχε τεθεί στόχος το 5G να ενεργοποιηθεί
πριν εκπνεύσει το 2020. Ακόµα και µέσα στον όµιλο του ΟΤΕ µόνον οι απαραίτητοι γνώριζαν την
σχετική ετοιµότητα που χτιζόταν. Έστω και συµβολικά λοιπόν, αφού ακόµα υπηρεσίες 5G δεν έχουν
αναπτυχτεί, ο ΟΤΕ πήρε την πρωτιά. Σηµαντικότερο ίσως για τα δηµόσια ταµεία πως σχεδιάζει να
πληρώσει και τα 123 εκατοµµύρια µε τα οποία πήρε την άδεια εντός των αµέσως επόµενων ηµερών
και πάντως πριν φύγει το 2020.

Θυµίζουµε πως ο ελληνικός ρυθµιστής των τηλεπικοινωνιών ολοκλήρωσε στον διαγωνισµό για τις
άδειες 5G την Τετάρτη αντλώντας συνολικά 372,2 εκατ., ελαφρώς περισσότερα από την τιµή
εκκίνησης των αδειών. Ο ΟΤΕ θα πληρώσει 123 εκατ. ενώ η Vodafone 130,1 εκατ. και η Wind 119 εκατ.
Κατά τη διάρκεια του φόρουµ της Capital Link, ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος του ΟΤΕ
Μιχάλης Τσαµάζ δήλωσε ότι ο όµιλος θα επενδύσει 2 δισ. ευρώ τα επόµενα 4 χρόνια για να
αναπτύξει τα δίκτυα 5G.

Σηµαντική αύξηση στις πωλήσεις δικύκλων, αλλά και φουσκωτών σκαφών και jet θάλασσας έφερε η
πανδηµία το διάστηµα Ιουλίου- Σεπτεµβρίου, το τρίτο δηλαδή τρίµηνο του 2020. Η τάση αυτή είναι,
ως ένα βαθµό, εύκολα εξηγήσιµη . Αυτό που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι η αύξηση των
πωλήσεων αυτοκινήτων Porsche µέσα στο περασµένο καλοκαίρι, οπότε δηµιουργήθηκε, ίσως, η
ψευδαίσθηση ότι τα χειρότερα όσον αφορά την πανδηµία έχουν περάσει… Έτσι, πωλήσεις δικύκλων,
φουσκωτών και Porsche αυξήθηκαν 6,6%, στα 19,3 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίµηνο του 2020, έναντι του
αντίστοιχου του 2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία που δηµοσίευσε η Μοτοδυναµική.

Επιµένει ελληνικά ο John Paulson: Ο John Paulson, της Paulson & Co. µέτοχος της Alpha και της
Πειραιώς όπως και της ΕΥΔΑΠ ο οποίος πρόσφατα πρότεινε την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας ως
λύση για την αποπληρωµή των CoCos και αποτροπή της αύξηση του ποσοστού του ΤΧΣ στο 61% -η
οποία και απορρίφτηκε- δήλωσε στο Capital Link Forum αισιόδοξος ότι οι ελληνικές τράπεζες
φαίνεται να αντιµετωπίζουν καλά τις προκλήσεις που δηµιουργεί η πανδηµία. «Έχουν σηµειώσει
πρόοδο όσον αφορά τη µείωση των NPL από το παρελθόν, γεγονός που θα τους επιτρέψει να
βελτιώσουν την κερδοφορία τους και να έχουν περισσότερα κεφάλαια για να στηρίξουν την
ανάπτυξη» είπε. Σήµερα, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγµατεύονται περίπου στο ένα πέµπτο των
αντίστοιχων αποτιµήσεων σε σύγκριση µε τις ευρωπαϊκές τράπεζες, κάτι που δείχνει τη δυνατότητα
κέρδους για τους επενδυτές. Για να δούµε

Ο Paulson όµως είπε δύο λόγια και για την ΕΥΔΑΠ η οποία αν και είναι µια καλά οργανωµένη
εταιρεία, διαπραγµατεύεται περίπου στο ένα τρίτο σε σύγκριση µε ευρωπαϊκές οµοειδείς εταιρίες.
Πιστεύει πως καθώς το ελληνικό ρυθµιστικό καθεστώς εξελίσσεται µε την ίδρυση ανεξάρτητης
ρυθµιστικής αρχής, ακολουθώντας τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, όλοι οι µέτοχοι και οι ίδιες
οι εταιρίες και η κοινωνία ευρύτερα µπορούν να ωφεληθούν.

Η Paulson & Co. σκοπεύει να αυξήσει τις επενδύσεις της στην Ελλάδα στο 2021, επενδύοντας κυρίως
σε µετοχές. Όπως ανέφερε ο επικεφαλή της στο forum της Capital Link , αυτό δεν προκαλεί έκπληξη,
δεδοµένης της εµπιστοσύνης που έχει ο ίδιος και άλλοι επενδυτές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. «Δεν
µπορώ να τονίσω αρκετά τι διαφορά κάνει για να επενδύσεις σε µια χώρα, όπου η κυβέρνηση
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λαµβάνει ορθές αποφάσεις οικονοµικής πολιτικής και καλωσορίζει τους επενδυτές. Για µένα, ο πιο
άµεσος τρόπος αύξησης της επενδυτικής µας παρουσίας στην Ελλάδα είναι µέσω µετοχών,
συµπεριλαµβανοµένων τραπεζικών µετοχών, και αυτός θα συνεχίσει να είναι ο πρωταρχικός τοµέας
που θα εστιάσουµε την προσοχή µας». Αλλά ένας άλλος τοµέας που φαίνεται πολύ ελκυστικός για
όλους τους επενδυτές είναι η αγορά ακινήτων, συµπλήρωσε.
Αποποίηση ευθύνης: Τα αναφερόµενα στην παρούσα ενότητα αποτελούν δηµοσιογραφικές πληροφορίες
και σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρηθούν ή εκληφθούν σαν επενδυτικές συµβουλές ή
προτάσεις, ούτε προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης κινητών αξιών όπως
µετοχές ή οµόλογα ούτε άλλων αξιών εν γένει.
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Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΣΓΤΟ 22ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN
GREECE
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής µίλησε στο 22ο διεθνές
συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Το σχετικό δελτίο Τύπου αναφορικά µε τα σηµεία της οµιλίας του Υπουργού Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Κώστα Καραµανλή στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece έχει ως
εξής:
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
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Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
·

Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.

·

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

·

Πάτρα-Πύργος.

·

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

·

Ε-65.

·

Άκτιο-Αµβρακία.

Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα
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Μεγαλου: Ρυθµοι αναπτυξης ανω του 4% στη χωρα µας απο το 2021

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τρά...
Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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Οι «Σακοµπακοκαϋµενούληδες»! ///

Οι «Σακοµπακοκαϋµενούληδες»! ///

-Με αµείωτο ενδιαφέρον συνεχίζεται η µάχη για τον έλεγχο της πάλαι ποτέ κραταιάς κατασκευαστικής
εταιρείας ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο νυν µεγαλοµέτοχος κ. Αναστασάκης Καλιτσάντσης δίδει τον τίµιο αγώνα να
κρατήσει την εταιρεία του… µέσω Ντουµπάι, δηλαδή µε τα λεφτά των «Μπακοκαϋµενάκηδων» όπως
αποκαλούν ήδη στην αγορά τους δύο «πετρελαιάδες» των εµιράτων που συνδράµουν οικονοµικά τον
Αναστασάκη µε αντάλλαγµα – λένε – να τους δώσει τον «ΑΝΕΜΟ» ως λάφυρο αν κρατήσει τον έλεγχο της
ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
-Έτσι, λοιπόν, τις τελευταίες τρεις ηµέρες αγοράζουν µετοχές οι «Σακοµπακοκαϋµενούληδες», αλλά
αγοράζει και ο Ολλανδός. Το ολλανδικό Fund της Reggeborgh Invest B.V. όχι µόνο δεν κάνει πίσω αλλά
σήµερα ή αύριο θα ανακοινώσει – ως έχει υποχρέωση – µέλη του Δ.Σ. που προτίθεται να τοποθετήσει εάν
βεβαίως αποκτήσει την πλειοψηφία των µετοχών. Πρόκειται για τον γνωστό δικηγόρο, Γιώργο
Μυλωνογιάννη ως πρόεδρο και για τον κ. Αρη Ξενόφο για διευθύνοντα σύµβουλο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, άρτι
παραιτηθέντα από το ΤΑΙΠΕΔ.
-Από τα παραπάνω καταλαβαίνετε: Ti proxy fight; Ο αγώνας έχει κριθεί, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι
για λόγους πίστης προς την εταιρεία, οι Ολλανδοί δεν θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση τους
στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Ο αγώνας κρίθηκε προτού ξεκινήσει.
-Στα βήµατα της Αlpha Bank η Εurobank καθώς τις αµέσως επόµενες ηµέρες ετοιµάζεται να προχωρήσει σε
swap οµολόγων µε το Δηµόσιο. Η δηµοσίευση της σχετικής πράξης στο ΦΕΚ αναµένεται από µέρα σε
µέρα ώστε η τράπεζα από την ανταλλαγή µε µακροχρόνιους τίτλους των οµολόγων µικρότερης διάρκειας
που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, να ενισχύσει ανάλογα τους κεφαλαιακούς της δείκτες. Οι πηγές
αναφέρουν ότι η Εurobank θα ολοκληρώσει τη συναλλαγή πριν από το τέλος του χρόνου και στη συνέχεια
στις αρχές του 2021 η σκυτάλη θα περάσει στην Πειραιώς για ανάλογη συναλλαγή.
– Χθες πραγµατοποιήθηκε γεύµα εργασίας µε… ενεργειακό µενού από µεγάλο διπλωµατικό «σπίτι».
Στην πρεσβευτική κατοικία -λόγω συνθηκών και πανδηµίας- παραβρέθηκαν λίγοι και εκλεκτοί
επιχειρηµατίες του κλάδου καθώς τα θέµατα είναι πολλά και µε µεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.
-Τι έκανε εντύπωση στη στήλη από τις δηλώσεις του µέτοχου της Πειραιώς Τζον Πόλσον στη
συζήτηση που έγινε στα πλαίσια του Συνεδρίου του Capital Link; Το γεγονός ότι παρά τη χυλόπιτα που
έφαγε και µάλιστα δις κατά την πρόσφατη προσπάθειά του να αποκτήσει τον ολοκληρωτικό έλεγχο της
Τράπεζας Πειραιώς µε λεφτά του Δηµοσίου και µικρή δική του συνεισφορά, διατηρεί άριστες σχέσεις µε τα
διάφορα µέλη του ΔΣ της τράπεζας. Τόσο που αισθάνθηκε την ανάγκη να τους αναφέρει έναν-έναν
ονοµαστικά και να πλέξει το εγκώµιό τους.
-Μια ωραία ιστορία που δείχνει πως στην πράξη µπορεί η Ελλάδα να “παντρέψει” τα πλεονεκτήµατά της
(κλίµα, ασφάλεια, τα περίφηµα greek islands…) και το story των σηµαντικών προοπτικών της οικονοµίας στη
µετα- covid περίοδο έδωσε ο επικεφαλής της Axia Vemtures, Γιώργος Λινάτσας. Μιλώντας στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum ανέφερε πως η Axia πάνω από έναν χρόνο είχε αναθέσει σε µεγάλο
headhunter του Λονδίνου την εύρεση στελέχους για συγκεκριµένη υψηλόβαθµη θέση στην εταιρεία. Η
κρίσιµη λεπτοµέρεια ήταν η εξής: ο/ή υποψήφιος/α έπρεπε να έχει βάση στην Αθήνα. Όµως όταν έφθανε η
ώρα της τελικής συνέντευξης, η συχνά µόνιµη επωδός ήταν πως θέση και απολαβές είναι οκ, αλλά “η
οικογένειά µου δεν είναι έτοιµη να ζήσει στην Ελλάδα”.
-Εδώ και λίγο καιρό όµως, η Axia άρχισε να δέχεται τηλέφωνα από ορισµένους εκ των υποψηφίων που
είχαν απορρίψει τη θέση και οι οποίοι τώρα επαναδιατύπωναν το ενδιαφέρον τους. Τι άλλαξε; Η
κυβέρνηση ανακοίνωσε πως το 50% του εισοδήµατος των στελεχών επιχειρήσεων (και όχι µόνο)
που θα µετακοµίσουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό το 2021, θα είναι – υπό προϋποθέσεις –
αφορολόγητο για µια 7ετία.
–“Γκρίνιες” σε Vodafone και Wind προκάλεσε η χθεσινή συνάντηση των επικεφαλής της Deutsche
Telecom και του ΟΤΕ µε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίµου, την εποµένη της ολοκλήρωσης της
δηµοπρασίας των αδειών για το 5G. Όπως έλεγαν µε νόηµα “και εµείς αγοράσαµε φάσµα και πληρώσαµε
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κάποια δεκάδες εκατοµµύρια…”.
-Κι επειδή χθες το ξέχασα, να σας ότι η επόµενη µονοµαχία εκατοµµυρίων µεταξύ Cosmote-Forthnet
δεν θα αργήσει και θα γίνει για τα δικαιώµατα του ιταλικού πρωταθλήµατος.
–Φτώχειες: juicy project η αλλαγή διοίκησης στην MLS, αλλά όταν έπνεε ούριος άνεµος στα πανιά της
εταιρείας. Τώρα υπήρξαν παράπονα επειδή τους φάνηκαν πολλά τα 2.500 ευρώ που κόστισε η χρήση της
ιντερνετικής πλατφόρµας του Χρηµατιστηρίου για να πραγµατοποιηθεί η χθεσινή έκτακτη γενική
συνέλευση. «Ευλόγησον», που θα έλεγε και ο νέος CEO.
Αποποίηση Ευθύνης : Το περιεχόµενο και οι πληροφορίες της στήλης προσφέρονται αποκλειστικά και
µόνο για ενηµερωτικούς σκοπούς και σε καµία περίπτωση δεν µπορούν να εκληφθούν ως συµβουλή,
πρόταση, προσφορά για αγορά ή πώληση των κινητών αξιών, ούτε ως προτροπή για την
πραγµατοποίηση οποιασδήποτε µορφής επένδυσης. Κατά συνέπεια δεν υφίσταται ουδεµία ευθύνη για
τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν µε βάση τις πληροφορίες αυτές.
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Τι είπε για τον Οδικό Άξονα Άκτιο-Αµβρακία
ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής. "Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα
βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε
ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα", τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής. Ο κ. Καραµανλής µίλησε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece. Υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός. "Αφενός να
φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας". Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον εθνικό στόχο."Να έρθει
η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της
πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει". "Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις...
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Στήνεται ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ!

Εξαγγελία του Χρ. Σταϊκούρα για το credit bureau που θα παρακολουθεί
τις συνολικές οφειλές και θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει
δάνειο από την τράπεζα
Σε εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο
οποίος θα καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε
τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να
λάβει δάνειο από την τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει
ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον
τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα
δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital
Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής
συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και
θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020 και το
είχε αποκαλύψει το Σin, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε
πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους
λογαριασµούς

10.
11. Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
12.
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12.
13. Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον
υπό σύσταση φορέα, που θα λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και
τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται το προφίλ
του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή
µια επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα
ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα
κόκκινα δάνεια, αφού τα πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα
να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου
καταγράφονται τα δάνεια που έχουν κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι
ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και
υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς,
όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε
σύναψη συµβολαίου.
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους
λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς. sofokleousin
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Ελκυστική για ξένους επενδυτές η ελληνική αγορά ακινήτων
Οικονοµία
18 Δεκεµβρίου 2020
Πόλος έλξης για τους διεθνείς επενδυτές παραµένει η ελληνική αγορά ακινήτων παρά την πανδηµία, λόγω
των συγκριτικών γεωπολιτικών πλεονεκτηµάτων που έχει η χώρα, καθώς και των σηµαντικών ευκαιριών
που παρουσιάζονται, τόνισε ο κ. Γεώργιος Κορµάς, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής του Real
Estate Group του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς και Διευθύνων Σύµβουλος της Πειραιώς Real Estate,
µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα
και την πορεία της εθνικής οικονοµίας.
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Hellinikon's 'INSPIRE Athens' Project to Boost Int'l Tourism in Attica by 10%
8 shares The INSPIRE Athens project INSPIRE Athens, Greece's first Integrated Resort and Casino (IRC) to be
constructed in Hellinikon, is expected to increase international tourism arrivals to Attica by 10 percent, said Mario
Kontomerkos, CEO of US-based Mohegan Gaming & Entertainment (MGE). MGE and Greece's GEK TERNA are
moving on with their plan to construct INSPIRE Athens at the Hellinikon site, located on the coastal zone south of
Athens' city center. Speaking during the 22nd Annual Capital Link Forum - Invest in Greece, Kontomerkos referred to
the project's multiple benefits. "INSPIRE Athens will increase international tourism to Attica by 10 percent... This will
generate revenue, which will increase and provide sales and tax proceeds to the Greek state and the people of
Greece," he said. Kontomerkos added that INSPIRE Athens will further enlarge the meetings and convention activity
in Greece, and bring A-list music concerts to...
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Με όχηµα την «Αργώ» η αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων
Φωτ. INTIMENEWS
Ευγενία Τζώρτζη
Την ονοµασία «Αργώ» που κατά την ελληνική µυθολογία, ήταν το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν οι
Αργοναύτες µε σκοπό να πάρουν το χρυσόµαλλο δέρας από την Κολχίδα, δανείζεται η Asset Management
Company (AMC), δηλαδή η bad bank, που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος για την αντιµετώπιση του
αποθέµατος των κόκκινων δανείων, που έχουν οι τράπεζες στους ισολογισµούς τους.
Οι λεπτοµέρειες της πρότασης, στην οποία αναφέρεται στη σηµερινή του συνέντευξη στο «MR» ο
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, αναλύθηκαν χθες από τον διευθυντή της
διεύθυνσης χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας της ΤτΕ κ. Σπύρο Παντελιά στο πλαίσιο του Capital Link
Forum. Η δηµοσιοποίηση συνέπεσε µε την παρουσίαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
πρότασής για τη δηµιουργία εθνικών bad banks προκειµένου οι τράπεζες να διαχειριστούν το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPEs) που θα αφήσει πίσω της η κρίση της πανδηµίας.
Το project Argo, όπως προτείνεται από την ΤτΕ, βασίζεται στη λογική της µη επιβάρυνσης του Έλληνα
φορολογούµενου, αφού οι τράπεζες που θα θελήσουν να µεταφέρουν τα κόκκινα δάνεια στην AMC, θα
πρέπει να καταβάλλουν ετήσιο φόρο εισόδου στο σχήµα για πέντε συνεχή χρόνια.
Ο φόρος θα ισούται µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των µη εξυπηρετούµενων δανείων που θα
µεταφέρουν στην AMC. O φόρος εισόδου θα πληρώνεται έναντι της εγγύησης που θα παρέχει το δηµόσιο
για τη ζηµιά που θα προκύπτει από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου µεταξύ της τιµής µεταφοράς τους
στην AMC και της τιµής βάσει της οποίας θα το αγοράζουν οι επενδυτές. Ο φόρος θα καταβάλλεται κατά
61% σε µετρητά και κατά 39% µέσω συµψηφισµού µε τον αναβαλλόµενο φόρο (DTC).
Με τον τρόπο η λύση «Αργώ» επιχειρεί να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα το υψηλό απόθεµα των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που διαµορφώνεται στο 37% του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών και
της χαµηλής ποιότητας του κεφαλαίου τους, που σε ποσοστό 75% αποτελούνται από αναβαλλόµενο φόρο.
Εκτός από τον ετήσιο φόρου εισόδου, το Δηµόσιο θα αποζηµιώνεται για την παροχή της εγγύησης
λαµβάνοντας προµήθεια, ενώ θα κρατά και το 90% των τίτλων χαµηλής διαβάθµισης (junior notes) που θα
εκδοθούν.
Η «Αργώ», όπως εξήγησε ο κ. Παντελιάς θα τιτλοποιεί τα κόκκινα δάνεια που θα µεταφέρουν οι τράπεζες
στο σχήµα και θα πουλά το 50% των τίτλων υψηλής διαβάθµισης (senior notes) καθώς και το 100% των
τίτλων ενδιάµεσης διαβάθµισης (mezzanine notes) και χαµηλής διαβάθµισης (junior notes) σε ιδιώτες
επενδυτές. Το κράτος θα λαµβάνει το 90% των λεγόµενων super junior τίτλων, δηλαδή ακόµη χαµηλότερης
διαβάθµισης, ενώ η τράπεζα θα διατηρεί το 50% των senior και το 10% των junior.
Η «Αργώ», όπως σηµείωσε ο κ. Παντελιάς θα επιτρέψει στις τράπεζες να παρουσιάζουν έναν καθαρότερο
ισολογισµό, δίνοντάς τους χρόνο να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια και ενισχύοντας
παράλληλα την οικονοµική σταθερότητα. Το σχήµα όπως υπογράµµισε, µπορεί να συµπληρώσει τον
«Ηρακλή», διευρύνοντας την εργαλειοθήκη των τραπεζών για τη µείωση των κόκκινων δανείων σε
συνδυασµό µε το πρόβληµα του αναβαλλόµενου φόρου.
Πηγή: moneyreview.gr
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Κώστας Καραµανλής: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής

O Κώστας Καραµανλής µιλάει για το κλέισιµο του 2020 και τα
έργα υποδοµών στο 2021
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα.
Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και
η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών
κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο:
Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας.
Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως
είναι:
Τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να
γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά
και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική:

Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα:
«Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και
αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη.
Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
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Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο
νέος Νόµος θεσµοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει
στη ρίζα του το µεγάλο πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών
εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική
µεταρρύθµιση του χώρου, που θα επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της
υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο.
«Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.

Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων.
Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι
αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει.
«Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα
σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Διαβάστε επιπλέον για τον Κώστα Καραµανλή:
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ Ο πρωθυπουργός στο “22ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE
FORUM” “Greece - Looking Ahead With Confidence”
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονοµία και
τις Επενδύσεις

22capitallink20

Συµµετείχαν Κορυφαίοι Αµερικανοί και Διεθνείς
Επενδυτές, Διεθνείς & Ελληνικές Επιχειρήσεις,
Διεθνείς Τράπεζες & Οργανισµοί, και Ανώτερα
Κυβερνητικά Στελέχη

ΤΡΙΤΗ & TΕΤΑΡΤΗ 15 & 16, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ

2 Ηµέρες– 33 Ενότητες – 112 Οµιλητές
Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε
µεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο
22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”
την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, 2020 ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία
µε το New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς, καθώς
επίσης και µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής και
χρηµατοοικονοµικής κοινότητας. 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. Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και
παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που
διοργανώνεται, έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο
διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο
σκιαγράφησε µε τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις
και προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών
Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας επιχειρηµατικές και
επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας καθώς και το
κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο
αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο, την πορεία της ελληνικής
οικονοµίας και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει ως επενδυτικός
προορισµός.
Στο φετινό Συνέδριο ο κάθε Υπουργός έκανε µια οµιλία για τον τοµέα του και στη
συνέχεια ακολούθησε πάνελ µε εκπροσώπους µεγάλων εταιριών, τόσο Ελληνικών, όσο
και Αµερικανικών που επενδύουν στην Ελλάδα.
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Το κεντρικό θέµα όλων ήταν η προσέλκυση επενδύσεων που θεωρείται κρίσιµης
σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12
πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα
αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και τους Έλληνες από
την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη
χρονική στιγµή για να µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα
στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών
και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να
ενηµερώσουν και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς
συνδυάζουν την ελληνική και την αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την
προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών χρηµατοδοτών και των
διεθνών επενδυτών.
O Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στην οµιλία του
Αγαπητοί φίλοι,
Κυρίες και κύριοι,
Πριν από περίπου ένα χρόνο στην οµιλία µου στο 21ο Ετήσιο Capital Link, κανείς δεν θα
µπορούσε να προβλέψει το µέγεθος και τη φύση των προκλήσεων που θα αντιµετώπιζε
ο κόσµος. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα και κάθε άλλη χώρα σε ολόκληρο τον
κόσµο να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές προσαρµογές για να περιορίσουν τις
πολύπλευρες συνέπειες αυτής της πανδηµίας.
Η κορυφαία βραχυπρόθεσµη προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι
διατηρούµε ζωντανή την εργασία και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι
λαµβάνουν την υποστήριξη που χρειάζονται για να περάσουν αυτή τη δύσκολη
περίοδο. Και µε βάση αυτό είµαι βέβαιος ότι µόλις ανακάµψουµε, η παραγωγική
ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σοβαρή ζηµιά.
Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µε αυτό, το κύριο
επιχείρηµα που ανέπτυξα πέρυσι δεν είναι λιγότερο σχετικό. Εκλεχθήκαµε πάνω σε µια
ατζέντα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η
Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της παγκόσµιας χάραξης πολιτικής.
Και είµαι βέβαιος ότι καθώς η πανδηµία υποχωρεί, τελικά η Ελλάδα θα είναι στο
πλευρό των νικητών, έχοντας µια γρήγορη ανάκαµψη, η οποία θα τροφοδοτείται από
τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή.
Η πανδηµία δηµιουργεί επίσης ευκαιρίες. Επιτρέψτε µου να σας δώσω ένα µόνο
παράδειγµα: αν έχει δείξει κάτι, είναι ότι η αποκεντρωµένη και αποµακρυσµένη
εργασία είναι εδώ για να µείνει. Και σε αυτήν την περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ
πολλά µέρη για να ζει κάποιος, που να συνδυάζουν το σύνολο των πλεονεκτηµάτων
που έχει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µια κυβέρνηση που
είναι επικεντρωµένη στην προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου.
Μετά από µείωση του εταιρικού εισοδήµατος και τη φορολογία του εταιρικού
µερίσµατος, τώρα µειώνουµε τη φορολογία της µισθωτής εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και την αναστολή της εισφοράς
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κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρουσιάζουµε επίσης µια σειρά φορολογικών κινήτρων για
Έλληνες της διασποράς και ξένους, οι οποίοι επιλέγουν να εργαστούν στην Ελλάδα.
Έχουµε ένα σηµαντικό διεθνές ανθρώπινο δυναµικό που µπορούµε να το
αξιοποιήσουµε για να προσελκύσουµε επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις
αναπτυξιακές µας προοπτικές.
Όταν πρόκειται για τη µείωση των γραφειοκρατικών εµποδίων για επενδύσεις, έχουµε
λάβει αποφασιστικά µέτρα για να µειώσουµε το βάρος για τις επιχειρήσεις,
απλοποιώντας τις άδειες και αφαιρώντας τα εµπόδια που τις εµποδίζουν από το να
κάνουν αυτό που προορίζονται: τη δηµιουργία προϊόντων και υπηρεσιών.
Πολλές επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται επίσης στο σχέδιό µας για να
επωφεληθούµε από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα έργα που αποτελούν την πρότασή µας αποσκοπούν στην κάλυψη του
επενδυτικού κενού, καθώς και την διευκόλυνση της πράσινης µετάβασης και του
ψηφιακού µετασχηµατισµού. Η ελληνική πρόταση ήταν µια από τις πρώτες που
υποβλήθηκαν και έλαβε πολλά θετικά σχόλια.
Μάλιστα θεωρείται από ορισµένους ως ένα πρότυπο για τα άλλα κράτη µέλη. Η
Ελλάδα ξεπερνά τον εαυτό της. Και χαίροµαι που το RRF (Resilience & Recovery Fund)
εγκρίθηκε επιτέλους στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Ταυτόχρονα, προτείνουµε µια ατζέντα χωρίς αποκλεισµούς που αντιµετωπίζει πολλά
από τα ζητήµατα που ουσιαστικά αποτελούσαν τη βασική αιτία της οικονοµικής
κρίσης. Θέµατα όπως η ανισότητα του εισοδήµατος, πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό
χάσµα, πώς διασφαλίζεται ότι ανταµείβεται η αξιοπρέπεια της εργασίας.
Η ψηφιοποίηση παραµένει στην πρώτη γραµµή του προγράµµατος των
µεταρρυθµίσεων. Μέσα από σχολαστικές προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν από την
πανδηµία και επιταχύνθηκαν έκτοτε, απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολλές υπηρεσίες
και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το
βασικό µέσο για την άρση των εναποµενόντων εµποδίων και την καταπολέµηση της
γραφειοκρατίας. Μια ψηφιακή εκπαίδευση εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους.
Η διαδικασία καθαρισµού των τραπεζών µας, έχει προχωρήσει αρκετά και το
πρόγραµµα «Ηρακλής» επιτυγχάνει τη µείωση των επισφαλών δανείων. Η δηµοπρασία
5G µας είναι έτοιµη και το 5G θα λειτουργήσει πολύ σύντοµα σε µεγάλες πόλεις. Η
Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιό µας για τον τερµατισµό της εξάρτησης από τον
λιγνίτη να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας
να παρέχουν µεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι προσπάθειές µας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει αναφερθεί ως µια
αυξανόµενη ήρεµη δύναµη µε υψηλούς στόχους. Παρά την πανδηµία, οι ξένες άµεσες
επενδύσεις εισρέουν. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για να αναπτύξει µια περιοχή
κέντρων δεδοµένων. Η Volkswagen ξεκινά ένα πιλοτικό έργο για έξυπνη κινητικότητα
και ηλεκτρικά οχήµατα σε ένα από τα νησιά µας. Και η Pfizer, όντας εντυπωσιασµένη
από τη δεξαµενή του ανθρώπινου δυναµικού, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα
κατασκευάσει έναν δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, είναι αναµφισβήτητο ότι οι Έλληνες, όπως και πολλοί άλλοι
άνθρωποι σε όλο τον κόσµο, περνούν δύσκολους καιρούς. Και παρά τη στοχευµένη
δηµοσιονοµική απάντηση που αποσκοπεί στην προστασία των θέσεων εργασίας και
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των επιχειρήσεων, η πλειοψηφία και σίγουρα οι πιο ευάλωτοι επηρεάζονται σοβαρά
από την πανδηµία. Αλλά είµαστε πεπεισµένοι ότι µόλις το ξεπεράσουµε, η ανάκαµψη
θα είναι γρήγορη και µακροχρόνια. Και καλούµε την επενδυτική κοινότητα να αδράξει
τις ευκαιρίες που θα παρουσιαστούν.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος ότι οι πολυάριθµοι
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι που θα συµµετέχουν θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν
λεπτοµερώς τις κυβερνητικές δράσεις για µια πιο εξωστρεφή και ευηµερούσα Ελλάδα.

Συναντήσεις Ξένων Θεσµικών Επενδυτών

Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη
δυνατότητα δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε
Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον
για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες, καθώς και µε µέλη της
αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία
πραγµατοποιήθηκαν µέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας.
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο,
διοργανώθηκαν group sessions για τον Υπουργό Οικονοµικών, Χρήστο Σταϊκούρα, τον
Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό Υποδοµών και Μεταφορών,
Κώστα Καραµανλή.
Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners,
LP • Atlas Ridge Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital •
Dromeus Capital • Eaton Vance • European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton •
Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value Investment Corp • Golden Tree Asset
Management • KKR • Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management • Metlife • Metzler
Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG •
Schafer Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap
Capital • Waterwheel
«GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
“Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της
Νέας Υόρκης σε συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε
ψηφιακή µορφή µε τίτλο «GREEK AMERICAN ISSUER DAY AT NYSE» κατά τη διάρκεια
της οποίας οι Ελληνοαµερικανικές και Ελληνικών συµφερόντων εταιρίες που είναι
εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell - καµπανάκι
της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock
Exchange.
Πιο συγκεκριµένα Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο
Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman,
INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των
εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης,
πλαισιωµένοι από τον Captain Panagiotis N. Tsakos, και τους εκπροσωπους των
ακολουθων εταιριών που ειναι εισηγµένες στο NYSE : κκ., Danaos Corporation (DAC) –
Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer - Diana Shipping Inc (DSX) –
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Semiramis Paliou – Acting CEO/COO - Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of
Dorian LPG USA LLC - Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO - Navios
Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone – Vice Chairman - Safe Bulkers Inc.
(SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary - Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti
- President/CEO - και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.

Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των
Ηνωµένων Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη
ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο επίπεδο.
FORUM OVERVIEW
Το Συνέδριο, µέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε,
προσέφερε στους συµµετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες
δικτύωσης. Η Ψηφιακή µορφή του έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και
παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
•112 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε:
•Περισσότερα από 1,000 άτοµα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο
•Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες,
καθώς και για τα µέλη της Κυβέρνησης.
•Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης &
Επενδύσεων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδοµών & Μεταφορών µε ξένα funds που
ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
•Με στόχο τη µακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και
αξιόπιστη πληροφόρηση, το Συνέδριο δηµιούργησε µια «βιβλιοθήκη» έγκυρου
περιεχοµένου σχετικά µε την Ελλάδα στην οποία οι διεθνείς επενδυτές µπορούν να
ανατρέχουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά το τέλος του Συνεδρίου.
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) Ελληνικές Τράπεζες
και εξέχον Κυβερνητικό Επιτελείο:
Τους συµµετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link
Inc. και ο κ. Ajay Kanani, Director, International Capital Markets - New York Stock Exchange
που τόνισε τη µακροχρόνια σχέση και υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας
Υόρκης στην Ελλάδα, στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στην Ελληνική Ναυτιλία.
Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου
και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.
Όπως προαναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
απηύθυνε το κεντρικό µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary,
European and Eurasian Affairs, U.S. Department of State • Mr. John Jovanovic, Vice-President
and Managing Director for the Aegean and Western Balkans - US International Development
Finance Corporation
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι της ΕΛΛΑΔΟΣ
• κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών • κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός
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Ανάπτυξης και Επενδύσεων • κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας • κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης • κ. Κώστας
Καραµανλής, Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών • κ. Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός
Τουρισµού • κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών αρµόδιος
για τη δηµοσιονοµική πολιτική • κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ • κ. Γιάννης Τσακίρης,
Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων • Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλους, Γενικός
Γραµµατέας Λιµένων, Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων • κ. Alex Patelis,
Chief Economic Adviser στον Πρωθυπουργό • κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of Council of
Economic Advisers, Υπουργείο Οικονοµικών • κ. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic
Asset Development Fund • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων • κ. Δηµήτριος Τσάκωνας, Director General - Οργανισµός Διαχείρισης
Δηµόσιου Χρέους
Τράπεζα της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής • κ. Σπύρος Παντελιάς,
Director, Financial Stability Department
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International •
AXIA Ventures Group - Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες: Alpha Bank • Eurobank – Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος – Τράπεζα Πειραιώς
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς: κ.
Martin Bijsterbosch, Adviser – Country coordinator for Greece - Directorate General Economics European Central Bank • κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member European Stability Mechanism (ESM) • κα. Andreea Moraru, Director, Greece & Cyprus European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial
Group, Inc. • BrookStreet Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International
Development Finance Corporation • HIP Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak
Hill Advisors • Paulson & Co. - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Atlantic Bank / New York Community Bank
• AVIS Greece • Brown Hotels • CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • DFC – U.S.
International Development Finance Corporation • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co.
PC • Google • Hines Greece • Jacobs Engineering Group Inc. • Libra Group • LightsourceBP •
Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mohegan Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer
Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global - ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • Alpha
Bank • ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings •
ElvalHalcor • Fourlis Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic
Gas Transmission System Operator (DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda
Development S.A. • Motor Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. • National Bank of Greece • Opap •
Orilina Properties REIC / Zeus Group • OTE Group of Companies • Piraeus Bank • Piraeus Real
Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece (PPC) • Sarantis • Terna
Energy • Titan Cement Group • Trastor REIC (Värde Global Real Estate) • Viohalco S.A - ΑΛΛΕΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ AECOM • Blueground • Cepal Hellas Financial
Services S.A. • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • Envolve Entrepreuneurship •
EOS Capital Partners • Epignosis eLearning Solutions • Greek National Tourism Organization
(GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of Assets and Participation
(HCAP) • Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public
Revenue • Intrum Hellas • Public Debt Management Agency • Regency Entertainment S.A. –
Lampsa Hellenic Hotels S.A. • SMERemediumCap • Venture Friends - ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners Law Firm • Lambadarios Law firm • Machas
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& Partners Law Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law Partnership • Reed Smith LLP •
Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Capital Product Partners • Danaos Corporation • Dorian LPG • Dynagas LNG Partners • Eurodry
• EuroSeas • Safe Bulkers • Seanergy Maritime Holdings • Star Bulk Carriers • Tsakos Energy
Navigation
Το Συνέδριο διοργανώθηκε :
Σε συνεργασία µε: New York Stock Exchange
SPONSORS:
Lead Sponsors : Η Citi και η Tsakos Energy Navigation είναι Κύριοι Χορηγοί του Συνεδρίου
τα τελευταία 12 χρόνια.
Platinum Χορηγός: Piraeus Bank
Χρυσοί Χορηγοί: EY • Goldman Sachs • Nomura International
Μεγάλοι Χορηγοί: Alpha Bank • Libra Group • Milbank LLP • National Bank of Greece • NN
Hellas • OTE Group of Companies • Reed Smith • Saplegal - A.S. Papadimitriou & Partners Law
Firm
Χορηγοί: Allen & Overy LLP • Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) • AVIS
Greece • AXIA Ventures Group • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Eldorado Gold •
Eurobank • Greek National Tourism Organization • Hellenic Petroleum • HSBC Greece • GT GEK TERNA Group of Companies • Intrum Hellas • Jacobs • Karatzas & Partners • Lambadarios
Law Firm • Lamda Development • Machas & Partners Law Firm • Orilina Properties REIC •
PotamitisVekris • Prodea Investments • Public Power Corporation SA – Hellas • TEMES S.A •
Trastor REIC
Υποστηρικτές Χορηγοί: AECOM • Atlantic Bank / New York Community Bank • BrookStreet
Equity Partners LLP • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • EOS Capital Partners •
Flott & Co. PC • Greek American Chamber of Commerce NJ/PA • Grivalia Management •
Hellenic Republic Asset Development Fund • Mytilineos • OPAP SMERemediumCap
ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Consulate General of Greece in NY • Athens Chamber of Commerce &
Industry • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • Economic Chamber of Greece • Hellenic
Federation of Enterprises – SEV • Consulate General of Greece in NY TRADE OFFICE •
AHEPA • AHEPA Delphi Chapter 25 • American Hellenic Institute (AHI) • Cyprus-US Chamber
of Commerce • European American Chamber of Commerce, New York • European Financial
Management Association (EFM) • EMBCA • Endeavor • Greek American Chamber of Commerce
NJ/PA • Greek Energy Forum • Hellenic American Chamber of Commerce • Hellenic American
Women's Council (HAWK) • Hellenic American Bankers Association – HABA • Hellenic Bank
Association • Hellenic Bankers Association UK • Hellenic Fund and Asset Management
Association • Hellenic Lawyers Association • Leadership 100 • The Hellenic Initiative
MEDIA PARTNERS: Antenna • Antenna Satellite • AllAboutShipping.co.UK • Anamniseis •
Banking News • Cosmos FM 91.5 NY • Εθνικός Κήρυξ – The National Herald •
efoplistesnews.gr • Greek Reporter • Hellas Journal By Mignatiou.Com • Hellenic News of
America • Hellenic DNA, Digital News America • HELLAS FM • KATHIMERINI • KATHIMERINI
English Edition – The New York Times International • NGTV • Oikonomiki Epitheorisi – Greek
Business File • Piraeus 365 • World Energy News
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούµε απευθυνθείτε:
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ //κα Όλγα Μπορνόζη & κα Ελένη Μπέη
Τηλ: +1 212 661 75 66
ΑΘΗΝΑ //κυρίες Βικτώρια Τσουκαλά & Αθηνά Κοσµαδάκη & Ελίζα Τερζίδη
Τηλ. +302106109800
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Νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους
σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί»
τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων
πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
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Ελληνικό: Ξεκινούν τα έργα στις αρχές του 2021
Τους πρώτους µήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι επισήµως οι εργασίες στο πρώην αεροδρόµιο
του Ελληνικό, όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, σε οµιλία του στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum.
Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση «Είµαστε έτοιµοι πια να ανοίξουµε τα µάτια µας και να
δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα» ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι ο «δρόµος
έχει πλέον ανοίξει».
Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγµατοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της
έκτασης, ενώ και οι αρχιτεκτονικές µελέτες, τόσο για τα ψηλά κτίρια, όσο και για τα εµπορικά κέντρα,
έχουν ολοκληρωθεί.
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, την πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Η διαµόρφωση
του παράκτιου µετώπου παράκτιο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025, ενώ θα
κατασκευαστεί και δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης.
Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι θα λειτουργεί ξενοδοχείο, συνάπτοντας για το σκοπό αυτό συνεργασία µε την
ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου.
Επίσης θα υπάρχουν κατοικίες, ενώ θα αναπτυχθεί και η marina galleria και το ΙRC. Στόχος επίσης, αποτελεί
να αποτελέσει την πρώτη έξυπνη πόλη στην Ελλάδα, καθώς θα ολοκληρωθεί πληρώντας όλες τις
προδιαγραφές για «πράσινη ανάπτυξη»
e-mail: [email protected]
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Ο Κωστής Χατζηδάκης κεντρικός οµιλητής στο “22ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK
INVEST IN GREECE FORUM”
Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.
Διοργανώθηκε την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, 2020 ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία µε το
New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς, καθώς επίσης και µε την
ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής κοινότητας. 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. Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη
δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Σε συνέχεια της
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας,
τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να
µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε µε
τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή,
προβαλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας
καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό
πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά
προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους
απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και τους επαίνους τους.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.
O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, άνοιξε την ενότητα: «Investing in the
Energy Sector” µε κεντρική οµιλία µε θέµα: «THE NEW ENERGY LANDSCAPE IN GREECE – A REGIONAL
ENERGY GATEWAY».
Τον Υπουργό προλόγισε o κ. Νικόλας Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.
Την οµιλία του Υπουργού ακολούθησαν τα εξής 2 πάνελ :
THE NEW LANDSCAPE IN ENERGY & UTILITIES – ELECTRICITY, OIL & GAS, WATER SUPPLY
Συντονιστής: κ. Pablo Escondrillas, Head of EMEA Power & Utilities Investment Banking – Citi
Συµµετέχοντες:
INVESTING IN THE HIGH GROWTH GREEN & RENEWABLE ENERGY SECTOR
Συντονιστής: κα. Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner – Karatzas & Partners
Συµµετέχοντες:
THE NEW LANDSCAPE IN ENERGY & UTILITIES – ELECTRICITY, OIL & GAS, WATER SUPPLY
Ο κ. Pablo Escondrillas, Head of EMEA Power & Utilities Investment Banking – Citi στην οµιλία του ανέφερε :
«Αυτή είναι µια εποχή όπου λαµβάνουν χώρα άνευ προηγουµένου αλλαγές στις αγορές ενέργειας»,
υποστήριξε ο Pablo Escondrillas, Head of EMEA Power & Utilities Investment Banking – Citi. Όπως είπε, καθώς η
Ελλάδα, η Ευρώπη και ο κόσµος αναζητούν τρόπους για τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα
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για τη µείωση του αντίκτυπου της κλιµατικής αλλαγής, αναδύονται νέες τεχνολογίες που µπορούν να
συµβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Υπό αυτό το πρίσµα, αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει µια µοναδική θέση σε αυτήν τη µετάβαση, δεδοµένου
ότι είναι µια µοναδική πηγή ηλιακής και αιολικής ενέργειας και ότι διαθέτει µια θέση κόµβου φυσικού
αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στις διασταυρώσεις µεταξύ των αγορών της Μέσης Ανατολής και της
Ευρώπης.
«Το πάνελ Energy & Utilities προσπάθησε να επικεντρωθεί στις κύριες πρωτοβουλίες που οι εταιρείες
αναλαµβάνουν για να συµµετέχουν στον ενεργειακό και περιβαλλοντικό µετασχηµατισµό, διασφαλίζοντας
παράλληλα ότι καλύπτουν επαρκών τις ανάγκες των πελατών έως ότου εµφανιστεί το νέο status quo.
Εστιάσαµε επίσης στον τρόπο µε τον οποίο η πανδηµία έχει τροποποιήσει το χρονοδιάγραµµα ή την
προσέγγιση αυτών των αλλαγών και τα κύρια εµπόδια στο δρόµο για µια επιτυχηµένη εφαρµογή», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Ο κ. Χάρης Σαχίνης, Διευθύνων Σύµβουλος – Athens Water Supply & Sewage Company (EYDAP) στην οµιλία
του ανέφερε :
“Η ΕΥΔΑΠ είναι η µεγαλύτερη Εταιρεία στον τοµέα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και της επεξεργασίας
λυµάτων στην Ελλάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες για περισσότερο από 40% του πληθυσµού της χώρας. Η
Εταιρεία επενδύει συστηµατικά σε έργα κυκλικής οικονοµίας, όπως τα νέα Κέντρα Επεξεργασίας Λυµάτων
στην Ανατολική Αττική, που στο µέλλον θα εξυπηρετήσουν περισσότερους από 400.000 κατοίκους,
διασφαλίζοντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος, την ισορροπία του θαλάσσιου
οικοσυστήµατος και τη µείωση του ανθρακικού αποτυπώµατος. Το 2019-2020 η Εταιρεία πέτυχε σηµαντική
πρόοδο σ’ αυτόν τον τοµέα, παρά τα προβλήµατα και τις καθυστερήσεις που προκύπτουν από την
διάσπαση αρµοδιοτήτων µεταξύ των διαφόρων φορέων. Η Εταιρεία επίσης επενδύει στον µετασχηµατισµό
της, σε έναν µοντέρνο, ψηφιακό, αλλά ταυτόχρονα και πελατοκεντρικό οργανισµό.
Η Βιώσιµη Ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο της λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ. Για την Εταιρεία δίνει ιδιαίτερη
βαρύτητα στο περιβάλλον, την κοινωνία, τους µετόχους, πάνω απ’ όλα όµως µεγαλύτερη αξία έχει ο
ενεργός ρόλος της στην αντιµετώπιση της πανδηµίας του Covid-19. Η ΕΥΔΑΠ αντιµετώπισε µε επιτυχία το
πρώτο κύµα της πανδηµίας, δίνοντας προτεραιότητα στην υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων της και
στην ισορροπία ανάµεσα στον κοινωνικό της ρόλο και την κερδοφορία της.”
Ο κ. Thierry Grauwels, CFO – Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) στην οµιλία του ανέφερε :
“This is the right moment for investing in Greece because the market has significantly stabilized itself and that allows
the investors to have more confidence. “So, that’s how we decided that we will invest about half billion over the next
five years. The significance amount of this investment will help our partner in Public Power Corporation at that case to
switch from coal to gas. We will further develop the position of Greece as energy hub and we will internationalize our
activities towards the Middle East, positioning gas as a key enabler for a transition. I think it has been recognized that
gas has a key role to play there.”
O κ. Ανδρέας Σιάµισιης, Διευθύνων Σύµβουλος – Hellenic Petroleum S.A., είπε ότι η πρόσφατη και άνευ
προηγουµένου κρίση της πανδηµίας πυροδότησε µια παγκόσµια επιτάχυνση διαφόρων αλλαγών,
επηρεάζοντας πολλούς τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας. Παρά την πρόκληση, η ευρωπαϊκή
ατζέντα σχετικά µε την ενεργειακή µετάβαση και τη µετάβαση των µεγάλων ενεργειακών οµάδων σε ένα
πιο ποικίλο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση του ψηφιακού µετασχηµατισµού,
παρέµεινε κορυφαία προτεραιότητα για την επίτευξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακού
µέλλοντος. Η ανάγκη µετάβασης σε καθαρότερες µορφές ενέργειας έχει γίνει αδιαµφισβήτητη, µε την ΕΕ
να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων, λαµβάνοντας τολµηρά βήµατα προς ένα νέο ενεργειακό
µοντέλο έως το 2030.
Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύµβουλος της Hellenic Petroleum S.A αναγνώρισε ότι απαιτούνται συνεχείς, σαφείς
δράσεις από τους αρµόδιους φορείς, καθώς και µια ρεαλιστική και ολιστική προσέγγιση. Βασικά ζητήµατα
είναι η κατανόηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
ευρύτερο ενεργειακό τοµέα, µαζί µε την απαιτούµενη σταθερότητα του θεσµικού πλαισίου που θα
ενθαρρύνει τις επενδύσεις προς αυτήν τη διαδικασία. Η ψηφιακή καινοτοµία είναι επίσης κλειδί για τη
µετάβαση της ενεργειακής βιοµηχανίας, καθώς στηρίζει πλήρως τις εταιρείες στην επίτευξη των στόχων
τους µέσω της εφαρµογής ψηφιακών λύσεων σε όλες τις επιχειρησιακές µονάδες.
«Στην Hellenic Petroleum, έχουµε ήδη αγκαλιάσει και προωθήσει τέτοιες αλλαγές, επενδύοντας σε
καθαρότερες ενεργειακές πρωτοβουλίες και επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της εταιρείας.
Ως βασικός διαµεσολαβητής της ενεργειακής µετάβασης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, η νέα
µας επιχειρηµατική στρατηγική, εκτός από τη δέσµευση για συνεχή διασφάλιση του εφοδιασµού της
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αγοράς και την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας, εστιάζει τώρα σε στρατηγικές επενδύσεις στον
τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το φωτοβολταϊκό πάρκο που αναπτύσσεται στην Κοζάνη είναι
ένα από τα πιο πρόσφατα ορόσηµο έργα µας, ξεκινώντας ένα χαρτοφυλάκιο 1,2GW που επεκτείνεται σε
250MW σε λειτουργία έως το 2021. Στόχος µας είναι να µειώσουµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα κατά
50% την επόµενη δεκαετία. Προχωρώντας σε µια νέα εποχή, η Hellenic Petroleum δηµιούργησε επίσης ένα
περιφερειακό εργαστήριο για την ανάπτυξη προσαρµοσµένων ψηφιακών εργαλείων και λύσεων µε έµφαση
στη βιοµηχανική επεξεργασία, το εµπόριο, το λιανικό εµπόριο, τις προσφορές καταναλωτών και τη
διαχείριση κινδύνων, διεκδικώντας µια µελλοντική ευκαιρία να ενεργήσει ως περιφερειακός κόµβος της ΕΕ
για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής».
Τέλος, ο Ανδρέας Σιάµισιης επισήµανε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι εµπλεκόµενοι, να παραµείνουν
δεσµευµένοι σε µια ατζέντα και σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει ότι η απαραίτητη πρόοδος
στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων προσαρµόζεται οµαλά στις εθνικές οικονοµίες, κοινωνίες και
επιχειρήσεις.»
Ο κ. Alex Wotton, Head of EMEA Energy and Infrastructure- Nomura, έκανε λόγο για ένα σηµείο καµπής στο
οποίο βρίσκονται οι ελληνικές εταιρείες κοινής ωφέλειας. Όπως εξήγησε, βρίσκεται σε εξέλιξη µια
σηµαντική µετάβαση στον τοµέα της ενέργειας και υπάρχουν θέµατα βιωσιµότητας που επηρεάζουν τις
βιοµηχανίες ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου και νερού. Αυτό δηµιουργεί τεράστιες
ευκαιρίες τόσο για ελληνικές εταιρείες όσο και για διεθνείς επενδυτές, καθώς η ενεργειακή µετάβαση
µπορεί να απαιτεί πρόσθετη χρηµατοδότηση από διεθνείς κεφαλαιακές πηγές.
«Η Nomura είναι εξίσου αφοσιωµένη στην υποστήριξη της βιωσιµότητας και της ενεργειακής µετάβασης, γι
‘αυτό αποκτήσαµε πρόσφατα την Greentech Capital, τον κορυφαίο σύµβουλο M&A για την ενεργειακή
µετάβαση και συνεχίζουµε να υποστηρίζουµε τους πελάτες µας στην Ελλάδα και παγκοσµίως, τόσο µέσω
της παροχής συµβουλών όσο και µέσω της πρόσβασης σε κεφαλαιαγορές», σηµείωσε ο Alex Wotton.
Ο κ. Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύµβουλος – Public Power Corporation of Greece στην οµιλία
του ανέφερε :
“Διεθνώς, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας βρίσκονται σε σηµείο καµπής, Ο παραδοσιακός
ρόλος τους αλλάζει από την αυξανόµενη πίεση για από-ανθρακοποίηση και στροφή στην πράσινη ενέργεια,
την ανάγκη για µεγαλύτερη ψηφιοποίηση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων καθώς και τις νέες
ευκαιρίες από τον εξηλεκτρισµό. Το µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει.
Μέχρι σήµερα, η παραγωγή ενέργειας γινόταν σε περιοχές εκτός πόλεων και µεταφερόταν στους
καταναλωτές. Το περιβάλλον της ενέργειας αλλάζει γρήγορα και οδηγούµαστε σε κατακερµατισµένη
παραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε χαρακτηριστικό παράδειγµα τα φωτοβολταϊκά στις
στέγες, µε άµεση διοχέτευση της παραγωγής στην κατανάλωση. Πρόκειται για αυτό που συχνά
αποκαλούµε ως «ενεργειακή µετάβαση», η οποία απαιτεί νέες δεξιότητες από τις εταιρείες ηλεκτρικής
ενέργειας σε σχέση µε το παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ µετασχηµατίζεται, από µια εταιρεία µε
σηµαντικό λιγνιτικό αποτύπωµα και χαµηλή κερδοφορία, σε µια µοντέρνα, πιο κερδοφόρα εταιρεία, µε πιο
ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ, βελτιωµένη λειτουργική αποδοτικότητα µέσα από την ψηφιοποίηση και µια
πελατοκεντρική προσέγγιση έτσι ώστε να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή µετάβαση
της Ελλάδας προς ένα πιο πράσινο, περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνο και πιο αποδοτικό ενεργειακό
µοντέλο. Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον έχει ήδη θέσει τους στόχους για
το 2030 περιλαµβάνοντας δραστική µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αυξηµένη διείσδυση
των ΑΠΕ και βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση. Ο στόχος για νέες ΑΠΕ έως το 2030 περιλαµβάνει πάνω από
11 GW νέας ισχύος ενώ αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο ενόψει και της συνεχιζόµενης συζήτησης
στην Ευρώπη για επιτάχυνση του σχεδίου µε στόχο η µείωση των εκποµπών να προσεγγίσει το 60% µέχρι το
2023. Την άποψη αυτή συµµερίζονται πολλοί διεθνείς αναλυτές, όπως η BNEF και η AFRY, θεωρώντας ότι
η Ελλάδα θα µπορούσε να αποτελέσει µια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη µε υψηλότερη συµµετοχή
των ΑΠΕ στην αγορά. Η ΔΕΗ, ήδη µετασχηµατίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και βρίσκεται σε µοναδική
θέση για να ηγηθεί της ενεργειακής µετάβασης στην Ελλάδα και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες
ανάπτυξης του ενεργειακού κλάδου.”
INVESTING IN THE HIGH GROWTH GREEN & RENEWABLE ENERGY SECTOR
Η κυρία Χριστίνα Φαϊτάκη, Partner – Karatzas & Partners, συντονίστρια του πάνελ είπε :
“Thank you again Capital Link for organizing this Forum and this panel will focus on a sector, which has been
mentioned many times in this Forum by the prime minister, by the minister of finance talking about the green pillar in
Greece’s economy. And last but not least the Minister Hatzidakis, who mentioned that the ambitious target of
reaching 35% supply by renewables until 2030 is still there”.
Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος, Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασµού & Νέων Δραστηριοτήτων Οµίλου,
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Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. – Hellenic Petroleum S.A. στην οµιλία του ανέφερε :
“Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αντιµετωπίζει την πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής, βελτιστοποιώντας
τις βασικές του δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιηµένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, µε
αυξανόµενη έµφαση σε δραστηριότητες χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα. Ο στόχος µας για την βιώσιµη
ανάπτυξη είναι η βελτίωση του ανθρακικού µας αποτυπώµατος κατά 50%, έως το 2030. Σε όλες µας τις
δράσεις, προωθούµε διαρκώς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Στις
βιοµηχανικές µας δραστηριότητες, εισάγουµε βιώσιµες πρώτες ύλες, αναπτύσσουµε την αξιοποίηση και
ανακύκλωση αποβλήτων -όπως χρησιµοποιηµένα τηγανέλαια και πλαστικά – και διερευνούµε την
παραγωγή υγρών καυσίµων χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος και πράσινου υδρογόνου. Στην
ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές, η θυγατρική µας εταιρία ΕΛΠΕ Ανανεώσιµες αναπτύσσει
χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων ισχύος 1.1 GW και στοχεύει, µεσοπρόθεσµα, σε
εγκατεστηµένη ισχύ 600 MW. Το ισχύος 204 MW φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης, το µεγαλύτερο έργο
ΑΠΕ στη Ελλάδα και από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά της Ευρώπης, βρίσκεται στη φάση της κατασκευής
και η ολοκλήρωση του αναµένεται στις αρχές του 2022.
Ο Όµιλος ΕΛΠΕ προσυπογράφει τους στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050. Με την πρόσφατη ανακοίνωση
της Πράσινης Συµφωνίας, η Ευρώπη διατηρεί την πρωτοπορία σε θέµατα κλίµατος. Πιστεύουµε ότι το
κοινωνικό συµφέρον εξυπηρετείται καλύτερα όταν αποφεύγονται οι περιοριστικές επιλογές τεχνολογιών
και ακολουθούνται προσεγγίσεις που είναι τεχνολογικά ουδέτερες και επιτρέπουν την βέλτιστη επίτευξη
των φιλόδοξων στόχων µας µέσω του ανταγωνισµού. Γιατί, δεν υπάρχει µόνο µια τεχνολογία που θα
µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε, ώστε να αντιµετωπίσουµε συνολικά το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής,
αλλά ένας συνδυασµός τεχνολογιών που περιλαµβάνει τον ηλεκτρισµό από ανανεώσιµες πηγές σε
συνδυασµό µε την αποθήκευση ενέργειας, τα υγρά καύσιµα χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα, την
ηλεκτροκίνηση και, βεβαίως, το πράσινο υδρογόνο.”
Η κυρία Αλεξάνδρα Κονίδα, Managing Director – Head of Wholesale Banking Greece – HSBC Greece, τόνισε: “Η
πανδηµία Covid-19 επιτάχυνε την ανάγκη µετάβασης σε µια οικονοµία χαµηλού άνθρακα. Ακολουθώντας
την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία (European Green Deal), το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα
προβλέπει σηµαντικές επενδύσεις στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προκειµένου να
επιτευχθεί η απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα από τα ορυκτά καύσιµα.
Οι τράπεζες έχουν σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν για τη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία,
παρέχοντας τόσο τα κατάλληλα χρηµατοδοτικά εργαλεία όσο και πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίου για
βιώσιµη χρηµατοδότηση, προκειµένου να στηριχθούν οι επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ. Τα τελευταία χρόνια έχει
σηµειωθεί σηµαντική αύξηση στις εκδόσεις πράσινων δανείων και δανείων συνδεδεµένων µε δείκτες
βιωσιµότητας. Η τάση αυτή συνδέεται µε την ωρίµανση των αγορών και την αυξανόµενη πίεση από ένα
ευρύ φάσµα εµπλεκόµενων φορέων συµπεριλαµβανοµένων των επενδυτών, των καταναλωτών και των
ρυθµιστικών αρχών. Στην Ελλάδα, ειδικά κατά το τελευταίο έτος, παρατηρούµε έντονο ενδιαφέρον για
την έκδοση πράσινων οµολόγων αλλά και τη χρηµατοδότηση πράσινων έργων. Κατέχοντας ηγετική θέση
στη βιώσιµη χρηµατοδότηση, η HSBC υποστήριξε τις προσπάθειες ελληνικών οµίλων στους κλάδους της
βιοµηχανίας και των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών για την έκδοση πράσινων οµολόγων στις διεθνείς
αγορές κεφαλαίου.
Η HSBC ανακοίνωσε πρόσφατα ένα φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο δίνει προτεραιότητα στη χρηµατοδότηση
και τις επενδύσεις που ενισχύουν τη µετάβαση σε µια οικονοµία καθαρών µηδενικών εκποµπών άνθρακα.
Το συγκεκριµένο πλάνο αποτελεί µια ευκαιρία-ορόσηµο για τη δηµιουργία ενός µέλλοντος ευηµερίας και
ανθεκτικότητας προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και των επιχειρήσεων. Δεσµευθήκαµε να
συνεργαστούµε µε τους πελάτες µας από όλους τους κλάδους της οικονοµίας για την ανάπτυξη
προσαρµοσµένων λύσεων για τη µείωση των εκποµπών άνθρακα που παράγουν και να ενισχύσουµε τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων που συνεισφέρουν στη µετάβαση στην πράσινη οικονοµία. Η φιλόδοξη
περιβαλλοντική διακήρυξη µας χτίζει πάνω στην ηγετική θέση που κατέχουµε σε θέµατα βιώσιµης
χρηµατοδότησης και αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Το 2020, η HSBC αναδείχθηκε από το
περιοδικό “Euromoney” ως η καλύτερη τράπεζα στον κόσµο για τη βιώσιµη χρηµατοδότηση και από το
περιοδικό “The Banker” ως Επενδυτική Τράπεζα της χρονιάς για τη Βιωσιµότητα.”
κ. Βλάσιος Σουφλής, Director of International Business Development – LightsourceBP εκτίµησε ότι :
“Lignite power plants will eventually close down. He said that this development will create a vacuum that can be
covered from other technologies, including solar and wind. He also recognized the efforts of the Greek government to
implement reforms and tame bureaucracy. “The second will be kudos to the Greek government in terms of legislation.
They have implemented very quickly a lot of legislations that is related to renewable energy projects. I will just
mention that they have simplified a lot the licensing process. That gives a lot of certainty on the timeline of the
project. The second one will be that there are multiple routes to market.” He concluded by saying that the overall risk-
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return profile of Greece has significantly improved.”
Ο κ. Γιάννης Καλαφατάς, Chief Finance Officer – Mytilineos στην οµιλία του ανέφερε :
“Η ενεργειακή µετάβαση µε επίκεντρο τις επενδύσεις σε ΑΠΕ αποτελεί βασικό πυλώνα και στόχο σε εθνικό
αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η τάση αυτή έχει επιταχυνθεί µε την πανδηµία του COVID-19 καθώς
εταιρίες και κυβερνήσεις στρέφονται σε ένα νέο µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης για το µέλλον.
Η MYTILINEOS επενδύει στρατηγικά στο µέλλον της βιώσιµης ανάπτυξης µετασχηµατίζοντας τον Τοµέα
Έργων EPC – ΜΕΤΚΑ σε δυο νέους καινοτόµους Τοµείς µε επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη: Τον Τοµέα
Ανάπτυξης Ανανεώσιµων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και Τον Τοµέα Έργων Βιώσιµης
Ανάπτυξης (SES).
Ο Τοµέας RSD, εκµεταλλευόµενος την εµπειρία της MEKTA EGN έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους
κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσµίως,
αναλαµβάνοντας όλο το φάσµα έργων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης, από αυτόνοµα ηλιακά πάρκα
και έργα αποθήκευσης ενέργειας έως πολύπλοκα υβριδικά έργα.
Ο Τοµέας SES της MYTILINEOS επίσης µε καινούρια οργανωτική δοµή εστιάζει πλέον σε έργα που
προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιµης Ανάπτυξης (όπως έργα διαχείρισης
στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθµισης και
εκτέλεση καινοτόµων first-of-kind ενεργειακών έργων).
Παράλληλα η MYTILINEOS έχει ενσωµατώσει τις αρχές του ESG στην επιχειρηµατική της στρατηγική ως
όχηµα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας και θέτει φιλόδοξους στόχους ώστε τα επόµενα έτη ένα
µεγάλο µέρος της λειτουργικής κερδοφορίας της να προέρχεται από δραστηριότητες µε χαµηλό ή µηδενικό
αποτύπωµα άνθρακα.
Οι σηµαντικές επενδύσεις στο ανακυκλωµένο αλουµίνιο και η προοπτική ένταξης της συνολικής
παραγωγής στο πράσινο αλουµίνιο εντάσσονται στη συγκεκριµένη στρατηγική.
Η MYTILINEOS διαθέτει σήµερα περίπου 0,2 GW ΑΠΕ σε λειτουργία ενώ µέσω του Τοµέα RSD έχει
αναπτύξει ένα BOT χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος 4,3 GW που αφορά έργα που βρίσκονται σε διάφορα
στάδια: από τα πρώιµα στάδια ανάπτυξης, έως και έργα που είναι έτοιµα για κατασκευή.
Τα έργα βιώσιµης ανάπτυξης διεθνώς την επόµενη τριετία εκτιµάτε ότι θα ξεπεράσουν τα $7 τρις., ενώ
στην EE επενδύσεις τουλάχιστον €1 τρις από το European Green Deal αναµένεται να αλλάξουν δραστικά τη
µορφή όλων των τοµέων της οικονοµίας.”
Η κυρία Ελένη Βρεττού, Executive General Manager, Chief of Corporate & Investment Banking – Piraeus Bank S.A
στην οµιλία της ανέφερε :
“Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τοµέας υφίσταται σήµερα µια ριζική µεταµόρφωση αντιµετωπίζοντας µια σειρά
προκλήσεων αλλά και αποκαλύπτοντας παράλληλα µια σειρά ευκαιριών. Η ελληνική κυβέρνηση επέδειξε
αποφασιστικότητα ως προς αυτή την κατεύθυνση εφαρµόζοντας µια σειρά µέτρων και καινοτόµων
νοµοθεσιών και µεταρρυθµίσεων που βοηθούν τη συνεχιζόµενη ενεργειακή µετάβαση. Το φιλόδοξο Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίµα παρέχει ακριβείς στόχους και αυστηρές προθεσµίες. Συνολικά 40
δισεκατοµµύρια ευρώ πρέπει να επενδυθούν σε νέα δυναµικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην
Ελλάδα από τώρα έως το 2030. Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, η ενεργειακή απόδοση, η απαλλαγή από
τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα , η οικολογική κινητικότητα και η ψηφιοποίηση θα διαδραµατίσουν
βασικό ρόλο και θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις τα επόµενα χρόνια. Οι σχεδιαζόµενες ιδιωτικοποιήσεις
της κυβέρνησης, όπως η ΔΕΠΑ Υποδοµών και η ΔΕΠΑ Εµπορίας αντίστοιχα, ή και άλλες επερχόµενες όπως
ο ΔΕΔΔΗΕ ή τα Ελληνικά Πετρέλαια, θα οδηγήσουν στην περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας.
Ο Τοµέας Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, που αποτελεί σήµερα έναν από τους πιο ελκυστικούς
επενδυτικούς τοµείς της χώρας, αναµένεται να διαδραµατίσει βασικό ρόλο στην ανάκαµψη της Ελλάδας
από τις οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας Covid-19, συνεχίζοντας την αναπτυξιακή του πορεία των
προηγούµενων ετών. Η αυξηµένη διείσδυση των ΑΠΕ συνεχίζεται στην Ελλάδα αντιπροσωπεύοντας το
48% της παραγωγής πρωτογενούς ενέργειας για το 2019. Η βιώσιµη ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας προσφέρει την ευκαιρία για νέες θέσεις εργασίας στη λειτουργία και τη συντήρηση – γεγονός
που µπορεί να συµβάλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων τόσο του Covid-19 όσο και της σταδιακής
κατάργησης του λιγνίτη.
Το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα διαδραµατίζει και θα συνεχίσει να διατηρεί καίριο ρόλο στη στήριξη της
συνεχιζόµενης ενεργειακής µετάβασης. Η Τράπεζα Πειραιώς, έχει κυρίαρχη παρουσία στον κλάδο αυτό
τόσο στις συµβουλευτικές υπηρεσίες όσο και στη χρηµατοδότηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας και
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στην ανάπτυξη προϊόντων της Πράσινης Τραπεζικής, ενώ είναι η µόνη Ελληνική Τράπεζα που συµµετείχε
στη διαµόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής και πρώτη υιοθέτησε στην Ελλάδα τους
Αναπτυξιακούς Στόχους Βιωσιµότητας του ΟΗΕ. Η Τράπεζα Πειραιώς, είναι ο αδιαµφισβήτητος ηγέτης
σήµερα στον κλάδο έχοντας το µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ που χρηµατοδοτείται στην Ελλάδα (άνω
των 2GW), και υποστηρίζοντας διαχρονικά την επέκταση του τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ) από τα πρώτα του κιόλας στάδια.
Διαθέτουµε τόσο την απαραίτητη εµπειρία όσο και πόρους για να συµβουλεύσουµε και να
χρηµατοδοτήσουµε υποψήφιους επενδυτές παρέχοντας πλήρη στήριξη όχι µόνο για την αρχική επένδυση
αλλά και για περαιτέρω CAPEX και ανάπτυξη.”
Ο κ. Gabriel Alonso, CEO & President – 547 Energy LLC, ξεκίνησε την οµιλία του δηλώνοντας ότι η Ελλάδα
είναι µια από τις πιο ελκυστικές αγορές στην ΕΕ που επενδύει σε καθαρή ενέργεια. Όπως είπε, είναι σαφές
ότι το να είσαι µέλος της ΕΕ και να έχεις ένα σταθερό νόµισµα είναι βασικά στοιχεία της Ελλάδας που την
καθιστούν µια ελκυστική αγορά. Ωστόσο, αυτά τα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιµα και σε άλλες αγορές
της ΕΕ.
Οι κύριοι λόγοι που η Ελλάδα έχει γίνει ιδιαίτερα ελκυστική για την καθαρή ενέργεια, περιλαµβάνουν:
Βεβαίως, ο κ. Alonso είπε ότι υπάρχει ακόµα περιθώριο βελτίωσης. πρότεινε συγκεκριµένα τη περαιτέρω
βελτίωση της διαδικασίας της αδειοδότησης, καθώς η Ελλάδα έχει µια από τις πιο µακροχρόνιες
διαδικασίες σε όλη την Ευρώπη.
Τέλος, ο κ. Alonso ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφωνία είναι µια πολύ ελκυστική ευκαιρία που
µπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα να υλοποιήσει τα φιλόδοξά της σχέδια για µια πιο πράσινη οικονοµία. Ο
ιδιωτικός και ο δηµόσιος τοµέας στην Ελλάδα θα πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν ότι η
χώρα µπορεί να εντοπίσει εξαιρετικά ελκυστικές και καινοτόµες ευκαιρίες µέσω των οποίων θα µπορέσει
να εξασφαλίσει το δίκαιο µερίδιό της στα κεφάλαια που η ΕΕ θα διαθέσει στα κράτη µέλη τα επόµενα
χρόνια.
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία
πραγµατοποιήθηκαν µέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας.
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions
για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραµανλή.
Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge
Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance •
European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value
Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management •
Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG • Schafer
Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel
GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange
“Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης”
Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή µορφή µε τίτλο «GREEK
AMERICAN ISSUER DAY AT NYSE» κ ατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαµερικανικές και Ελληνικών
συµφερόντων εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell
– καµπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange.
Συγκεκριµένα ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ. Νίκος Τσάκος,
Πρόεδρος & CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το
“Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου
της Νέας Υόρκης, πλαισιωµένοι από τον Captain Panagiotis N. Tsakos, και τους εκπροσώπους των
ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE : κκ., Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis –
Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer – Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO –
Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG USA LLC and Theodore Young, CFO, Dorian
LPG – Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO – Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA)
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– Ted C Petrone – Vice Chairman – Safe Bulkers Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary – Mistras
Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti – President/CEO – και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital
Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
επίπεδο.
FORUM OVERVIEW
Το Συνέδριο, µέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε, προσέφερε στους
συµµετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή µορφή του
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
• 112 υψηλού επιπέδου οµιλητές που απευθυνθήκαν σε:
• Περισσότερα από 1,000 άτοµα που εγγράφησαν και παρακολούθησαν το Συνέδριο
• Περισσότερες από 100 κατ’ ιδίαν συναντήσεις για τις εισηγµένες και µη εταιρίες, καθώς και για τα µέλη
της Κυβέρνησης.
• Ξεχωριστές συναντήσεις για τους Υπουργούς Οικονοµικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Περιβάλλοντος &
Ενέργειας, Υποδοµών & Μεταφορών µε ξένα funds που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα
• Με στόχο τη µακρόχρονη και εύκολη πρόσβαση των επενδυτών σε ουσιαστική και αξιόπιστη
πληροφόρηση, το Συνέδριο δηµιούργησε µια «βιβλιοθήκη» έγκυρου περιεχοµένου σχετικά µε την Ελλάδα
στην οποία οι διεθνείς επενδυτές µπορούν να ανατρέχουν για πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα µετά το
τέλος του Συνεδρίου.
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) Ελληνικές Τράπεζες και εξέχον Κυβερνητικό Επιτελείο:
Τους συµµετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. και ο κ. Ajay
Kanani, Director, International Capital Markets – New York Stock Exchange που τόνισε τη µακροχρόνια σχέση και
υποστήριη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στην
Ελληνική Ναυτιλία.
Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των
ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το κεντρικό µήνυµα της Κυβέρνησης
προς τους Επενδυτές.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian
Affairs, U.S. Department of State • Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean and
Western Balkans – US International Development Finance Corporation
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι της ΕΛΛΑΔΟΣ
• κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών • κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων • κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας • κ. Κυριάκος Πιερρακάκης,
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης • κ. Κώστας Καραµανλής, Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών • κ.
Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού • κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
αρµόδιος για τη δηµοσιονοµική πολιτική • κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ • κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων •
Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών
Επενδύσεων • κ. Alex Patelis, Chief Economic Adviser στον Πρωθυπουργό • κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of
Council of Economic Advisers, Υπουργείο Οικονοµικών • κ. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset
Development Fund • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων • κ. Δηµήτριος
Τσάκωνας, Director General – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
Τράπεζα της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής • κ. Σπύρος Παντελιάς, Director, Financial Stability
Department
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Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group –
Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες: Alpha Bank • Eurobank – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τράπεζα Πειραιώς
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς: κ. Martin Bijsterbosch,
Adviser – Country coordinator for Greece – Directorate General Economics – European Central Bank • κ. Rolf
Strauch, Chief Economist and Management Board Member – European Stability Mechanism (ESM) • κα. Andreea
Moraru, Director, Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. • BrookStreet
Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation • HIP
Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AECOM
Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS Greece • Brown Hotels •
CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. PC • Google • Hines Greece
• Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras Group Inc (MG) • Mohegan
Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • Alpha
Bank • ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings • ElvalHalcor • Fourlis
Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic Gas Transmission System Operator
(DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda Development S.A. • Motor Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. •
National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties REIC / Zeus Group • OTE Group of Companies • Piraeus Bank
• Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece (PPC) • Sarantis • Terna Energy •
Titan Cement Group • Trastor REIC (Värde Global Real Estate) • Viohalco S.A – ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece •
Envolve Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning Solutions • Greek National Tourism
Organization (GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of Assets and Participation (HCAP) •
Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public Revenue • Intrum Hellas • Public Debt
Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa Hellenic Hotels S.A. • SMERemediumCap • Venture
Friends – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners Law Firm • Lambadarios Law firm •
Machas & Partners Law Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law Partnership • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Capital Product Partners (CPLP) • Danaos
Corporation (DAC) • Diana Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG (LPG) • Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY)
• EuroSeas (ESEA) • Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) • Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk
Carriers (SBLK) • Tsakos Energy Navigation (TEN)
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Β. Ψάλτης: Δέσµευση της Alpha Bank, στους στρατηγικούς της στόχους
Για την εκ νέου εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη
δέσµευση της Alpha Bank, στους στρατηγικούς της στόχους, µίλησε ο διευθύνων σύµβουλός της τράπεζας
Βασίλης Ψάλτης, κατά την τοποθέτησή του, στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown,
αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν
µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», είπε ο κ. Ψάλτης.
Ο ίδιος, σηµείωσε πως «Η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα
της τράπεζας και την αξία της Cepal, αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας,
ως αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι «Η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές
των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal, της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε
άδεια λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος,
σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress,
και τώρα, µε την εν εξελίξει διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την
πώληση της Cepal, ενός από τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Κατόπιν, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank διεµήνυσε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών
ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα»
για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Πάντως υπογράµµισε ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Μάλιστα, χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη.
Εκτίµησε ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό
των τραπεζικών ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων
χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Μιλώντας για την πρόκληση του Covid-19 και την προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες να
µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Στη συνέχεια, ο CEO της Alpha Bank µίλησε για τις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για
τον περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη
διοχέτευση ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία
Τη στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του προγράµµατος “Γέφυρα” και, αντιστοίχως, η
χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες διατηρούν
ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε διευρυµένα
χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής,
δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα
γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα είναι περιορισµένος.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
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Όσον αφορά την έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν
τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είπε πως αυτά είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας, λέγοντας ότι :
«Οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους
επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις
µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης.
Αυτό θα επιτρέψει στις τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην
ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού
προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά.
Με άλλα λόγια, οι τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι
µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες»
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Πτώση ύψους 13,1 δισ. ευρώ καταγράφηκε στον τζίρο των επιχειρήσεων της χώρας,
λόγω της πανδηµίας, το γ΄ τρίµηνο φέτος, σε σχέση µε το γ΄ τρίµηνο του 2019. Για το
σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονοµίας, ο κύκλος
εργασιών το γ΄ τρίµηνο 2020 ανήλθε σε 69,8 δισ. ευρώ, σηµειώνοντας µείωση 15,8% σε
σχέση µε το γ΄ τρίµηνο 2019. Τη µεγαλύτερη µείωση (κατά 50,4%) παρουσίασαν, όπως
είναι αναµενόµενο, οι επιχειρήσεις των καταλυµάτων και της εστίασης. (εδώ)
Ο αριθµός των απασχολουµένων για το Γ΄ τρίµηνο του 2020 σύµφωνα µε την ΕΛΣΤΑΤ
ανήλθε σε 3.926.812 άτοµα. Το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 2,2%, σε σχέση µε
το προηγούµενο τρίµηνο και µειώθηκε κατά 1,1%, σε σχέση µε το αντίστοιχο τρίµηνο
του προηγούµενου έτους.Ο αριθµός των ανέργων ανήλθε σε 756.424 άτοµα. Το
ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 16,2%, έναντι 16,7% του προηγούµενου τριµήνου και
16,4% του αντίστοιχου τριµήνου του προηγούµενου έτους. Ο αριθµός των ανέργων
µειώθηκε κατά 1,5%, σε σχέση µε το προηγούµενο τρίµηνο και κατά 2,7%, σε σχέση µε
το αντίστοιχο τρίµηνο του προηγούµενου έτους. (εδώ)
Οι τέσσερις κορυφαίοι Έλληνες τραπεζίτες, στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in
Greece Forum, αναφέρθηκαν στην πολύ κρίσιµη περίοδο που διανύουµε όπου δεν πρέπει
να χαθεί η ευκαιρία για τη φυγή προς τα εµπρός, σηµειώνοντας ότι ο ρόλος των
τραπεζών πρέπει και θα είναι κοµβικός και καταλυτικός στην προσπάθεια που
κάνει η οικονοµία και οι επιχειρήσεις. Τόνισαν µε έµφαση ότι οι τράπεζες πρέπει να
αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον
κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και λειτουργώντας ως επενδυτές και
εργοδότες, αναλαµβάνοντας δηµιουργικό και εµπροσθοβαρή ηγετικό ρόλο.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση, τόνισαν ότι αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί σε
τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής αλλά και ο τοµέας της τεχνολογίας. (εδώ)
Τι θα συµβεί το 2021 στο ελληνικό χρηµατιστήριο και στις ελληνικές τραπεζικές
µετοχές; Το τρίπτυχο, ακραία πλεονάζουσα ρευστότητα από τις κεντρικές τράπεζες
και ειδικά την ΕΚΤ που έχει πλέον ενεργητικό 7 τρισεκ. ευρώ, τις προσδοκίες για το
εµβόλιο ότι σε διάστηµα 8 έως 12 µηνών θα έχει αντιµετωπιστεί ο κορωνοιός και η
κινητικότητα σε οικονοµίες και επιχειρήσεις – τράπεζες – που αναµένονται το 2021 θα
δηµιουργήσουν µια ανοδική δυναµική οδηγώντας χρηµατιστήριο και τραπεζικές
µετοχές υψηλότερα και τιµές των οµολόγων ακόµη υψηλότερα, ίσως το 10ετές
ελληνικό οµόλογο να έχει απόδοση 0%... εξέλιξη πρωτοφανή και σίγουρα µη
δικαιολογηµένη. Κατά γενική εκτίµηση το ελληνικό χρηµατιστήριο θα δει προς το
τέλος του 2021 τις 1000 µονάδες όπερ σηµαίνει 26% µε 30% από τα τρέχοντα επίπεδα
τιµών ενώ οι τραπεζικές µετοχές σχεδόν θα διπλασιαστούν η Alpha bank θα
βρεθεί στα 1,80 ευρώ, η Eurobank στα 0,80 ευρώ, η Πειραιώς στα 2,20 ευρώ και η Εθνική
τράπεζα στα 3-3,30 ευρώ. Διαβάστε ολόκληρη την ανάλυση εδώ.
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Στην Ελλάδα η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ δίνει διαφορετικές µάχες, µε κυριότερη την
κόντρα µε την ολλανδική Reggeborgh για τον διοικητικό έλεγχο της εισηγµένης, αλλά
η θυγατρική ΑΚΤΩΡ συνεχίζει να διεκδικεί έργα στην Ρουµανία. Μετά την ανάληψη
σειράς σιδηροδροµικών έργων, η ΑΚΤΩΡ διεκδικεί τώρα ένα από τα σηµαντικότερα
έργα οδοποιίας στη χώρα, το τρίτο τµήµα (Cornetu – Tigveni) του αυτοκινητοδρόµου
Sibiu – Pitesti, προϋπολογισµού 1,1 δισ. ευρώ. Πρόκειται για το πιο δύσκολο τεχνικά
τµήµα του αυτοκινητοδρόµου, καθώς θα περάσει τα Καρπάθια Όρη. Στη διεκδίκηση
συµµετέχουν, µέσω κοινοπραξιών, περίπου 15 εταιρείες από την Ιταλία, την Αυστρία,
την Τουρκία και την Κίνα, καθώς και η ΑΚΤΩΡ. Οι όµιλοι που έχουν προεπιλεγεί θα
καταθέσουν οικονοµικές προσφορές στις 21 Απριλίου 2021. (εδώ)
Η σοβαρή οικονοµική κρίση που προκαλεί η πανδηµία δεν έπεισε την Ευρώπη να
προχωρήσει στην αµοιβαιοποίηση των τραπεζικών κινδύνων, κάτι που αναµενόταν
από τη στιγµή που η Γερµανία έχει ξεκαθαρίσει ότι προέχει η υλοποίηση της
Τραπεζικής Ένωσης. Όµως προϋπόθεση για την τραπεζική ένωση είναι η επίλυση
του προβλήµατος των κόκκινων δανείων. η Κοµισιόν προτείνει τη δηµιουργία ενός
«ιστού» από εθνικές bad banks, οι οποίες θα συνεργάζονται, θα επικοινωνούν µεταξύ
τους και θα µοιράζονται πληροφορίες και δεδοµένα, µέσω µιας κεντρικής
πλατφόρµας. Στόχος είναι να αποτραπεί η αύξηση των κόκκινων δανείων που θα
αφήσει πίσω της η πανδηµία. Για την Ελλάδα, βέβαια, θα πρέπει να συµπεριληφθούν
και NPLs από το υφιστάµενο απόθεµα, τα οποία δεν θα τιτλοποιηθούν µέσω του
«Ηρακλή». (εδώ)
Aναβιώνει ο νόµος Αλογοσκούφη του 2008-2009 µέσα από τα προληπτικά µέτρα της
Commission η οποία µε βάση την πρότασή της δίδει στο κράτος τη δυνατότητα
εφόσον οποιαδήποτε ευρωπαϊκή τράπεζα αντιµετωπίζει πρόβληµα κεφαλαίων
λόγω κόκκινων δανείων που δηµιούργησε η πανδηµία, να µπει στο µετοχικό της
κεφάλαιο άµεσα και µε ειδικούς όρους. Η κίνηση αυτή του Δηµοσίου δεν θα εκφράζεται
µε νέα µέλη στα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών και θα αποτελέσει ένα ισχυρό
αλλά και άµεσο βοήθηµα για τις τράπεζες αντιµετωπίζοντας τον κίνδυνο που
ενδέχεται να ανακύψει από τα κόκκινα δάνεια της πανδηµίας. Θεωρείται
άλλωστε βέβαιο πως αυτά θα είναι πολλά σε όλη την Ευρώπη - οι εκτιµήσεις µιλούν για
1,4 τρισ. ευρώ - από την εφαρµογή των µορατορίων.(εδώ)
Μικρή βελτίωση παρουσίασε το κλίµα στον µεταποιητικό τοµέα στη Γαλλία τον
Δεκέµβριο. Τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Insee, εµφάνισαν ότι ο δείκτης που
καταγράφει το κλίµα στη µεταποίηση, σηµείωσε άνοδο στις 93 µονάδες τον Δεκέµβριο
από τις 92 µονάδες τον Νοέµβριο. Τα στοιχεία είναι υψηλότερα των εκτιµήσεων των
αναλυτών που έκαναν λόγο για 92 µονάδες. (εδώ)
Οι ενδείξεις για την αµερικανική οικονοµία δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Η
οικονοµική δραστηριότητα, κατά το τελευταίο τρίµηνο του 2020, φαίνεται ότι έχει
επιβραδυνθεί, ενώ την ίδια ώρα η πανδηµία του κορωνοϊού συνεχίζει να εξαπλώνεται
µε τον αριθµό των νεκρών να υπερβαίνει το ψυχολογικό όριο των 300.000.Στο
αρνητικό κλίµα ήρθαν να προστεθούν και τα σηµερινά στοιχεία της Markit για τον
κλάδο των υπηρεσιών, µε τον δείκτη εµπιστοσύνης να υποχωρεί στις 55,3 µονάδες τον
Δεκέµβριο από 58,4 µονάδες τον Νοέµβριο. Πρόκειται για τη χειρότερη επίδοση των
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τελευταίων τριών µηνών, κάτι το οποίο προµηνύει την επιβράδυνση της ανάπτυξης
του κλάδου. Εξίσου απογοητευτικά ήταν τα στοιχεία και για τη µεταποίηση, µε τον
δείκτη εµπιστοσύνης να υποχωρεί στις 56,5 µονάδες από 56,7 µονάδες τον
προηγούµενο µήνα. (εδώ)
Μερικά ρίσκα δεν πρόκειται να εξανεµιστούν από ορισµένες αναπτυσσόµενες
αγορές, παρόλη την αναµενόµενη ανάκαµψη το 2021, στην οποία ποντάρουν
αναλυτές και επενδυτές. Αν και οι αναταράξεις που δηµιουργήθηκαν από την
πανδηµία του κορωνοϊού έχουν αντικατασταθεί µε τον οπτιµισµό που έπεται των
εµβολίων και των κινήσεων των κεντρικών τραπεζών, µερικά δεδοµένα θα
παραµείνουν αµετάβλητα, όσον αφορά τις αναπτυσσόµενες αγορές των $30
τρισεκατοµµυρίων (34% του παγκόσµιου ΑΕΠ). Τα πακέτα ανάκαµψης στις
αναπτυσσόµενες αγορές οδηγούν το χρέος σε ιστορικά υψηλά. Το 2021 θα είναι και το
έτος κατά το οποίο πολλές από τις χώρες θα προσηλωθούν στην αποπληρωµή του
χρέους αυτού. Υπάρχουν ήδη αρκετά σηµάδια που ανησυχούν τους αναλυτές.
Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου εδώ.
Εξαιρετικά φειδωλή αποδεικνύεται η µερισµατική πολιτική των ευρωπαϊκών
εισηγµένων µε την µία εταιρεία µετά την άλλη, ήδη να ανακοινώνει το «πάγωµα»
της διανοµής µερίσµατος, σε µια προσπάθεια διαχείρισης του υψηλού κόστους της
υγειονοµικής κρίσης. Για το επόµενο έτος, οι αναλυτές εκτιµούν ότι τα µερίσµατα θα
διαµορφωθούν σε επίπεδα σχεδόν τριών ποσοστιαίων µονάδων κάτω του 2019.
Πλήρης ανάκαµψη αναµένεται το 2022, όταν τα µερίσµατα εκτιµάται ότι θα αυξηθούν
σχεδόν κατά 7% άνω των επιπέδων του 2019. (εδώ)
Η MSCI Inc θα αφαιρέσει επτά κινεζικές εταιρείες από ορισµένους παγκόσµιους
δείκτες της, όπως γνωστοποιήθηκε προκειµένου να συµµορφωθεί στους περιορισµούς
που επέβαλαν οι ΗΠΑ για την κατοχή τίτλων των εταιρειών αυτών. Αντίστοιχες
κινήσεις έχουν κάνει και οι S&P Dow Jones Indices και FTSE Russell. Η κίνηση αυτή
σηµαίνει πως τα funds που παρακολουθούν τους δείκτες θα πρέπει να προχωρήσουν σε
αποεπενδύσεις, προκαλώντας νέες διαταραχές στις αγορές, λόγω της αυξανόµενα
σκληρής στάσης που τηρεί η απερχόµενη κυβέρνηση Trump έναντι της Κίνας,
αναφέρει το Reuters. (εδώ)
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«Παράθυρο» για την επόµενη µέρα των τραπεζών άνοιξε η Κοµισιόν
Επιχειρήσεις
17 Δεκεµβρίου 2020
Στήριξη της σύστασης και συνεργασίας εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΔΠΣ) σε
επίπεδο ΕΕ πρόετεινε χτες µεταξύ άλλων η Κοµισιόν για την πρόληψη της µελλοντικής συσσώρευσης µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσµα της κρίσης του
κορονοϊού. Στόχος της στρατηγικής είναι να εξασφαλίζει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της ΕΕ
εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση που χρειάζονται.Όπως ανέφερε η Κοµισιόν «οι
εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι φορείς που παρέχουν αρωγή σε τράπεζες που
αντιµετωπίζουν δυσκολίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αφαιρούν ΜΕΔ από τους ισολογισµούς τους.
Έτσι βοηθούν τις τράπεζες να επικεντρωθούν εκ νέου στη χορήγηση δανείων σε βιώσιµες επιχειρήσεις και
νοικοκυριά αντί να διαχειρίζονται ΜΕΔ. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να στηρίξει τα κράτη µέλη στη
δηµιουργία εθνικών ΕΔΠΣ — εφόσον το επιθυµούν — και θα διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα
µπορούσε να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη δηµιουργία ενός ενωσιακού δικτύου εθνικών ΕΔΠΣ. Παρόλο
που οι εθνικές ΕΔΠΣ είναι πολύτιµες διότι διαθέτουν εγχώρια εµπειρογνωµοσύνη, ένα ενωσιακό δίκτυο
εθνικών ΕΔΠΣ θα µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στους εθνικούς φορείς να ανταλλάσσουν βέλτιστες
πρακτικές, να επιβάλλουν πρότυπα δεδοµένων και διαφάνειας και να συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις
τους. Το δίκτυο των ΕΔΠΣ θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιεί τον κόµβο δεδοµένων για τον συντονισµό
και τη συνεργασία µεταξύ τους, µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους επενδυτές, τους
οφειλέτες και τους διαχειριστές. Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές ΜΕΔ προϋποθέτει την
τήρηση όλων των σχετικών κανόνων για την προστασία των δεδοµένων των οφειλετών» αναφέρει η
Επιτροπή. Επίσης η Κοµισιόν επιτρέπει την άµεση χρηµατοδότηση από το κράτος της κεφαλαιακής βάσης
των τραπεζών, για την περίπτωση που αυτές αντιµετωπίσουν κεφαλαιακές «τρύπες» εξαιτίας ζηµιών από
τα δάνεια του Covid-19. «Παρόλο που ο τραπεζικός τοµέας της ΕΕ είναι συνολικά πολύ πιο υγιής από ό, τι
µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές αντιδράσεις
οικονοµικής πολιτικής. Δεδοµένων των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας κρίσης στον τοµέα της υγείας, οι
αρχές έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν προληπτικά µέτρα δηµόσιας στήριξης, όπου χρειάζεται, ώστε
να διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της οδηγίας
της ΕΕ για την ανάκαµψη και την εξυγίανση των τραπεζών και τα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων»
ανέφερε χτες η Κοµισιόν. Στο µεταξύ µιλώντας χτες στο Capital Link Forum, ο κ. Νίκος Καραµούζης,
πρόεδρος της SMERemediumCap τα τρέχοντα επίπεδα NPE στα βιβλία των τραπεζών ανέρχονται σε 59,9
δισ. ευρώ (34 δισ. ευρώ επιχειρηµατικά µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα), εκ των οποίων 23 δισ. ευρώ έχουν
πουληθεί ή πρόκειται να πουληθούν και 40 δισ. ευρώ έχουν ή πρόκειται να τιτλοποιηθούν. Η
αναδιάρθρωση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας αξίας, αποτελεί µια
µοναδική, αυτή τη στιγµή, επενδυτική ευκαιρία µε ελκυστικές αποδόσεις, στην Ελλάδα, είπε ο κ.
Καραµούζης. Παράλληλα οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας
χθες στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum χαρακτήρισαν πολύ κρίσιµη περίοδο που διανύουµε
σηµειώνοντας ότι ο ρόλος των τραπεζών πρέπει και θα είναι κοµβικός και καταλυτικός στην προσπάθεια
που κάνει η οικονοµία και οι επιχειρήσεις. Ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank κ. Φωκίων
Καραβίας αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας από τις τράπεζες, επεσήµανε ότι η επόµενη
χρονιά, όπως τόνισε ο CEO της Eurobank, κύρια προτεραιότητα για τις τράπεζες θα είναι να
χρηµατοδοτήσουν την Οικονοµία ώστε να καλύψει το τεράστιο επενδυτικό κενό, των περίπου 100 δισ.
ευρώ, που άφησε πίσω της η 10ετής κρίση. Από την πλευρά του, ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
µιλώντας για το ρόλο των τραπεζών την επόµενη ηµέρα µε φόντο και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής
στήριξης της Ε.Ε. που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ, σηµείωσε πως «οι τράπεζες πρέπει να κινητοποιήσουν
γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές
τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά
ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ο διευθύνων σύµβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σηµείωσε πως η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε
θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά. Από την
πλευρά του, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνολογική
επανάσταση που λαµβάνει χώρα ευρύτερα, αλλά και στη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των
τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η
πανδηµία. Γιώργος ΑλεξάκηςΚΟΜΙΣΙΟΝΕΛΛΑΔΑΤΡΑΠΕΖΕΣδανεια
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Μεγάλου: Για πρώτη φορά σε θετικό έδαφος µετά το 2009 η πιστωτική επέκταση
Για την επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, που
σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021, αναφέρθηκε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
«Το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020,
διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη
επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση,
τα επόµενα χρόνια», είπε ο κ. Μεγάλου
Για τον ίδιο : «Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η
ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας
διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να συµβάλλουν
στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις τρόπους:
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Όσον αφορά τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Για να καταλήξει πως όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της
κερδοφορίας, επισηµαίνοντας ότι η στρατηγική της Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες, την επιτυχή
υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, της επιθετικής µείωσης των ΝPEs και της κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Hellinikon’s ‘INSPIRE Athens’ Project to Boost Int’l Tourism in Attica by 10%
The INSPIRE Athens project
INSPIRE Athens, Greece’s first Integrated Resort and Casino (IRC) to be constructed in Hellinikon, is expected to
increase international tourism arrivals to Attica by 10 percent, said Mario Kontomerkos, CEO of US-based
Mohegan Gaming & Entertainment (MGE).
MGE and Greece’s GEK TERNA are moving on with their plan to construct INSPIRE Athens at the Hellinikon site,
located on the coastal zone south of Athens’ city center.
Speaking during the 22nd Annual Capital Link Forum – Invest in Greece, Kontomerkos referred to the project’s
multiple benefits.
“INSPIRE Athens will increase international tourism to Attica by 10 percent… This will generate revenue, which
will increase and provide sales and tax proceeds to the Greek state and the people of Greece,” he said.
Kontomerkos added that INSPIRE Athens will further enlarge the meetings and convention activity in Greece, and
bring A-list music concerts to Attica.
Furthermore, it will create 7,000 jobs during construction and after its opening.
Photo Source: thehellinikon.com
Apart from a multi-purpose hub and a tourism attraction, Hellinikon aspires to become one of Greece’s first
sustainable “smart cities”.
“We plan to create a ‘smart city’ in Hellinikon that will be equipped with special sensors for traffic and waste
management; its homes will utilize the latest means of technology, while special systems will control energy
consumption and CO2 emissions,” said Odisseas Athanasiou, Chief Executive Officer of Lamda Development, the
selected investor for the multi-billion development project.
Speaking at the Capital Link Forum, Athanasiou said that Lamda Development intends to develop the whole 3,5km
coastline of Hellinikon.
The first phase of the project includes tearing down some 900 old buildings and the construction of the IRC, hotels,
residences and skyscrapers with offices, among others.
According to Athanasiou, the development of Hellinikon’s coastline will be completed by late 2024 or early 2025. The
5-year project is expected to exceed 2.5 billion euros and includes the 1-billion-euro investment for the construction of
the IRC.

Being one of the largest investments in Greece, Greek authorities, domestic and foreign investors expect Hellinikon to
attract even more foreign direct investment to the country.
On his part, during the Capital Link Forum, Greek Development and Investment Minister Adonis Georgiadis said the
country’s authorities were working towards that direction by creating a stable business environment, easing
bureaucracy, and improving licensing procedures.
He also referred to the Greek government’s successful efforts to bring large-scale investment projects to Greece in
collaboration with Microsoft, Pfizer, Cisco and most recently German electric vehicles company Next.e.GO.
MGE’s Mario Kontomerkos also shared his view of Greece as an attractive destination for tourism investments.
During the event, he said that the Hellinikon mega project offered tangible but also intangible benefits:
Mario Kontomerkos
“We may be able to create an example here [in Hellinikon] and demonstrate a model, which will show other investors
around the world that Greece is ready for foreign investments… As this project [IRC] moves on pace and opens on
time, I do believe that it will be the spark for billions of future foreign investments in the Attica region and Greece,” he
said.
When asked about Mohegan’s future investment plans for Greece, he left all options open:
“Our focus right now is to complete the promise we’ve made to the Greek state and all the stakeholders regarding
INSPIRE Athens… On the other hand, there are a lot of reasons to like Greece; its culture of hospitality, natural
beauty, climate, workforce, infrastructure… We could never rule out the expansion of our current activities,” he
concluded.
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Hellinikon’s ‘INSPIRE Athens’ Project to Boost Int’l Tourism in Attica by 10%
INSPIRE Athens, Greece’s first Integrated Resort and Casino (IRC) to be constructed in Hellinikon, is expected to
increase international tourism arrivals to Attica by 10 percent, said Mario Kontomerkos, CEO of US-based
Mohegan Gaming & Entertainment (MGE).
MGE and Greece’s GEK TERNA are moving on with their plan to construct INSPIRE Athens at the Hellinikon site,
located on the coastal zone south of Athens’ city center.
Speaking during the 22nd Annual Capital Link Forum – Invest in Greece, Kontomerkos referred to the project’s
multiple benefits.
“INSPIRE Athens will increase international tourism to Attica by 10 percent… This will generate revenue, which
will increase and provide sales and tax proceeds to the Greek state and the people of Greece,” he said.
Kontomerkos added that INSPIRE Athens will further enlarge the meetings and convention activity in Greece, and
bring A-list music concerts to Attica.
Furthermore, it will create 7,000 jobs during construction and after its opening.
Apart from a multi-purpose hub and a tourism attraction, Hellinikon aspires to become one of Greece’s first
sustainable “smart cities”.
“We plan to create a ‘smart city’ in Hellinikon that will be equipped with special sensors for traffic and waste
management; its homes will utilize the latest means of technology, while special systems will control energy
consumption and CO2 emissions,” said Odisseas Athanasiou, Chief Executive Officer of Lamda Development, the
selected investor for the multi-billion development project.
Speaking at the Capital Link Forum, Athanasiou said that Lamda Development intends to develop the whole 3,5km
coastline of Hellinikon.
The first phase of the project includes tearing down some 900 old buildings and the construction of the IRC, hotels,
residences and skyscrapers with offices, among others.
According to Athanasiou, the development of Hellinikon’s coastline will be completed by late 2024 or early 2025. The
5-year project is expected to exceed 2.5 billion euros and includes the 1-billion-euro investment for the construction of
the IRC.

Being one of the largest investments in Greece, Greek authorities, domestic and foreign investors expect Hellinikon to
attract even more foreign direct investment to the country.
On his part, during the Capital Link Forum, Greek Development and Investment Minister Adonis Georgiadis said the
country’s authorities were working towards that direction by creating a stable business environment, easing
bureaucracy, and improving licensing procedures.
MGE’s Mario Kontomerkos also shared his view of Greece as an attractive destination for tourism investments.
During the event, he said that the Hellinikon mega project offered tangible but also intangible benefits:
“We may be able to create an example here [in Hellinikon] and demonstrate a model, which will show other investors
around the world that Greece is ready for foreign investments… As this project [IRC] moves on pace and opens on
time, I do believe that it will be the spark for billions of future foreign investments in the Attica region and Greece,” he
said.
When asked about Mohegan’s future investment plans for Greece, he left all options open:
“Our focus right now is to complete the promise we’ve made to the Greek state and all the stakeholders regarding
INSPIRE Athens… On the other hand, there are a lot of reasons to like Greece; its culture of hospitality, natural
beauty, climate, workforce, infrastructure… We could never rule out the expansion of our current activities,” he
concluded.
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Ελληνικό: Ξεκινούν τα έργα στις αρχές του 2021 - [Ilioupoligiaolous.gr]
Τους πρώτους µήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι επισήµως οι εργασίες στο πρώην αεροδρόµιο
του Ελληνικό , όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, σε οµιλία του στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum. Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση " Είµαστε έτοιµοι πια να
ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα" ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την
αισιοδοξία του, ότι ο "δρόµος έχει πλέον ανοίξει". Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες,
πραγµατοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της έκτασης, ενώ και οι αρχιτεκτονικές µελέτες, τόσο για τα
ψηλά κτίρια, όσο και για τα εµπορικά κέντρα, έχουν ολοκληρωθεί. Η εξέλιξη του έργου Σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα, την πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Η διαµόρφωση του παράκτιου
µετώπου παράκτιο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025, ενώ θα κατασκευαστεί και
δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο...
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Γιατί προβλέπουν οι τραπεζίτες νίκη στη «µάχη» µε τα «κόκκινα» δάνεια
Η επέκταση του σχεδίου «Ηρακλής» και η bad bank της Τρ. Ελλάδος θα επιταχύνουν δραστικά
την εξυγίανση των ισολογισµών. Τι προέβλεψαν οι επικεφαλής των τεσσάρων τραπεζών,
µιλώντας στο Capital Link Forum.
Την αισιοδοξία τους για γρήγορη εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισµών, µε ελεγχόµενη αύξηση των
«κόκκινων» δανείων, εκφράζουν οι κορυφαίοι Έλληνες τραπεζίτες, ενώ αξιολογούν θετικά τις
αναπτυξιακές προοπτικές της οικονοµίας, δίνοντας έµφαση στην αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου
Ανάκαµψης, και αναφέρουν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό ως µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις
αυτής της περιόδου.
Παρά την πρωτοφανή οικονοµική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδηµία, µιλώντας χθες στο Capital Link
Forum, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τις
προοπτικές του τραπεζικού τοµέα και της οικονοµίας. Για το πλέον επίκαιρο θέµα, την αντιµετώπιση των
«κόκκινων» δανείων που κληρονόµησαν οι τράπεζες από την προηγούµενη κρίση, αλλά και των νέων που
θα δηµιουργηθούν λόγω της πανδηµίας, υπογράµµισαν ότι έχουν γίνει ήδη µεγάλα βήµατα προόδου.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τους τελευταίους
µήνες έγιναν «άλµατα προόδου». Η Eurobank, ανέφερε ο κ. Καραβίας, προχώρησε σε δραστική εξυγίανση
του ισολογισµού της, ενώ και οι άλλες τράπεζες έχουν σε προχωρήσει το δικό τους σχεδιασµό. «Μόλις
πρόσφατα, η διαφορά από τις ευρωπαϊκές τράπεζες εκλαµβανόταν ως χάσµα, αλλά µειώνεται πολύ
γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σηµειώνοντας ότι αυτή η σύγκλιση και η ορατή προοπτική µείωσης
των δεικτών µη εξυπηρετούµενων δανείων σε µονοψήφια ποσοστά αναγνωρίζεται από την αγορά και
οδηγεί σε βελτίωση των αποτιµήσεων των τραπεζικών µετοχών.
Ήδη η Eurobank, υπογράµµισε ο κ. Καραβίας, µε δεδοµένη τη µεγάλη πρόοδο στην αντιµετώπιση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, έχει αρχίσει το σχεδιασµό για την επόµενη φάση, προωθώντας ένα µεγάλο
σχέδιο µετασχηµατισµού, ώστε να γίνει ως το 2030 ηγετικός τραπεζικός όµιλος της περιοχής.
Τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων κατά 60% από το 2016 ως το τέλος του 2019 σηµείωσε ο
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, υπογραµµίζοντας ότι ένα µεγάλο ορόσηµο σε αυτή
την πορεία ήταν η ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής», που έγινε καταλύτης για µεγάλες τιτλοποιήσεις.
Ήδη η Eurobank ολοκλήρωσε δύο τιτλοποιήσεις δανείων 9 δισ. ευρώ και η Alpha Bank είναι έτοιµη να
υπογράψει την τιτλοποίηση δανείων 10,8 δισ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς και η Εθνική προωθούν τιτλοποιήσεις
συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ύψος τιτλοποιήσεων, συνολικά 33 δισ.
ευρώ σε λιγότερα από δύο χρόνια, τόνισε ο κ. Ψάλτης.
Σχετικά µε το σχέδιο «Galaxy», ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι επανεκκινήθηκε αµέσως µετά το πρώτο lockdown
και ολοκληρώθηκε στη διάρκεια του δεύτερου lockdown, κάτι που απέδωσε στην επιχειρησιακή ετοιµότητα
της Alpha και στην ελκυστικότητα της εταιρείας διαχείρισης δανείων Cepal, αλλά και στη βελτίωση της
διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, χάρη στην καλή διαχείριση της πανδηµίας και τη συνέχιση των
µεταρρυθµίσεων από την κυβέρνηση.
Για τη συνέχεια, η σηµαντικότερη πρόκληση θα έλθει από τα δάνεια που έχουν περάσει σε αναστολή λόγω
της πανδηµίας και αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών εξυπηρετούµενων δανείων των τραπεζών, όπως
υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, εκφράζοντας πάντως αισιοδοξία ότι τα µέτρα στήριξης που έχει λάβει η
κυβέρνηση, µεταξύ των οποίων και το πρόγραµµα «Γέφυρα», όπως και οι ετοιµότητα των τραπεζών να
προσφέρουν διευκολύνσεις στους πελάτες τους, τελικά θα µετριάσουν το ύψος των δανείων που θα
καταστούν µη εξυπηρετούµενα. «Αισθανόµαστε σίγουροι ότι οι επιπτώσεις στις ελληνικές τράπεζες από
δάνεια που θα περάσουν από την αναστολή στη µη εξυπηρέτηση θα συγκρατηθούν», τόνισε ο κ. Ψάλτης.
Μια ακόµη πρόκληση, όπως υπογράµµισε, θα έλθει από την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup να
εφαρµοσθεί νωρίτερα η χρηµατοδοτική υποστήριξη της εκκαθάρισης τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας, κάτι που σηµαίνει, όπως είπε, ότι θα ενταθεί η πίεση στις τράπεζες για να
επιτύχουν το στόχο της µείωσης του δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από το όριο του 5%.
Στην κατεύθυνση αυτή, τόνισε ο κ. Ψάλτης, θα βοηθήσει ο σχεδιασµός της Κοµισιόν για bad banks σε
εθνικό επίπεδο, ο οποίος συµπίπτει µε θετικό τρόπο µε την πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος για bad
bank, για την οποία, όπως είπε, οι σχετικές συζητήσεις µε την ελληνική κυβέρνηση βρίσκονται σε
προχωρηµένο στάδιο. Επιπλέον, στην επιτάχυνση της µείωσης των NPE θα συµβάλει και το σχέδιο της
κυβέρνησης για επέκταση του σχεδίου «Ηρακλής», ώστε να προωθηθούν περισσότερες τιτλοποιήσεις.
Ισχυρή ανάκαµψη το 2021
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Ισχυρή ανάκαµψη το 2021
Μετά τη βαθιά ύφεση του 2020, ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου,
προέβλεψε ότι από το 2021 η οικονοµία θα εισέλθει σε φάση ισχυρής ανάκαµψης, µε ετήσιους ρυθµούς
αύξησης του ΑΕΠ άνω του 4%, µε δύο προωθητικές δυνάµεις: την ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης, που
έγινε θετική ήδη το 2020, για πρώτη φορά από το 2009, αλλά και την αξιοποίηση των πόρων από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης.
Το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020,
διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη
επταετία, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης
των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης µε τρεις τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος,
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων,
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των
32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Κλειδί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
Στην ανάγκη της προώθησης του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών, ιδιαίτερα στο νέο
περιβάλλον που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία, αναφέρθηκε µε έµφαση ο διευθύνων σύµβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, τονίζοντας ότι υπάρχουν πέντε δυνάµεις που ωθούν, παγκοσµίως, τα
τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών:
1. Το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν
νέες πηγές εσόδων.
2. Το ρυθµιστικό πλαίσιο και, κυρίως, η Οδηγία PSD2, µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε
άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
3. Η ένταση του ανταγωνισµού: Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, αλλά έχουµε και τις «νέες
τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο
τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
4. Η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5. Η συµπεριφορά των πελατών, που είναι και ο σηµαντικότερος παράγοντας, καθώς έχουν συνηθίσει
σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών
- γεγονός που ανεβάζει τις απαιτήσεις και για τις τράπεζες.
Η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη
συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος της, τόνισε ο κ. Μυλωνάς,
υπογραµµίζοντας ότι το µέλλον θα είναι ψηφιακό και οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν
θέλουν να επιβιώσουν.

Πηγή: businessdaily.gr
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Στοίχηµα για το 2021 η αξιοποίηση πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η κινητοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης για την αναχαίτιση των
επιπτώσεων της κρίσης και η δραστική αντιµετώπιση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων τόσο του
παρελθόντος, αλλά και αυτών που θα αφήσει πίσω της η πανδηµία, είναι οι βασικές προκλήσεις για το
τραπεζικό σύστηµα, όπως τις περιέγραψαν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, που
µίλησαν χθες στο πλαίσιο του Capital Link Forum.
«Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορεί να φέρει τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά», εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου. Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, επεσήµανε ότι
ένας από τους κύριους στόχους των τραπεζών είναι να βοηθήσουν την οικονοµία να γεφυρώσει το
τεράστιο επενδυτικό χάσµα περίπου 100 δισ. ευρώ ως αποτέλεσµα της δεκαετούς χρηµατοπιστωτικής
κρίσης. «Η νοµισµατική πολιτική και τα χαµηλά επιτόκια είναι σύµµαχοι σε αυτή την προσπάθεια και η
Ελλάδα µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης διαθέτει άφθονα κεφάλαια για να υποστηρίξει την αναπτυξιακή
προσπάθεια», σηµείωσε ο κ. Καραβίας, θέτοντας ως στόχο για τη Eurobank, «να βοηθήσει την οικονοµία να
απορροφήσει αυτά τα κεφάλαια».
Από την πλευρά της Alpha Bank, ο κ. Βασίλης Ψάλτης ανέδειξε τα βήµατα που έχει κάνει µέχρι σήµερα το
τραπεζικό σύστηµα για τη µείωση των κόκκινων δανείων, αλλά και την ισχυρή στήριξη που δόθηκε σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις µέσω του µορατόριουµ δανείων. Η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
ξεπέρασε τα 40 δισ. ευρώ (στοιχεία 2019), ενώ οι αναστολές στις πληρωµές δανείων αγγίζουν το 15% του
χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Κρίσιµη πρόκληση το 2021 θα αποτελέσει η ενεργοποίηση
εργαλείων όπως η Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού, µετά και το πράσινο φως που έδωσε χθες η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δηµιουργία παρόµοιων µηχανισµών, καθώς και η επέκταση του «Ηρακλή».
Ο κ. Ψάλτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έντονη δραστηριοποίηση αµερικανικών επενδυτικών
κεφαλαίων στη ελληνική αγορά, µεταξύ των οποίων η Davidson Kempner που είναι ο προτιµητέος επενδυτής
για το project Galaxy, αλλά και στον ισχυρό ρόλο της αγοράς των εταιρειών διαχείρισης, στην ανάπτυξη
της οποίας η Alpha Bank είχε ουσιαστική συµβολή µε την ίδρυση της Cepal, που ήταν η πρώτη εταιρεία
διαχείρισης πιστώσεων η οποία αδειοδοτήθηκε στη χώρα µας.
Ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου της Εθνικής, κ. Παύλος Μυλωνάς, υπογράµµισε τη σηµασία του
ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις
συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία. Οπως σηµείωσε, «το µέλλον θα είναι digital και οι τράπεζες θα
πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην
απλοποίηση των υπηρεσιών, καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα
εργαλεία».
Οπως εξήγησε ο κ. Μυλωνάς, οι δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν το τραπεζικό σύστηµα προς τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων το οποίο αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις
δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων, το ρυθµιστικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα, οι εταιρείες fintech και η τεχνολογική επανάσταση και
κυρίως η συµπεριφορά των πελατών, που ανεβάζει τον πήχυ και για τις τράπεζες.

Πηγή: kathimerini.gr

http://www.palo.gr/?fcid=5
Publication date: 17/12/2020 17:28
Alexa ranking (Greece): 192
http://www.palo.gr/epixeirhmatika-nea/eksypni-poli-kai-komvo-r-d-tha-dimioyrgisei...

"Εξυπνη" πόλη και κόµβο R&D θα δηµιουργήσει η Lamda στο Ελληνικό [SofokleousIn.gr]
Τα φώτα της δηµοσιότητας πέφτουν πάνω στο καζίνο, στις τουριστικές υποδοµές και στα πολυτελή
οικιστικά συγκροτήµατα που περιλαµβάνονται στα σχέδια αξιοποίησης της έκτασης του παλιού
Αεροδροµίου στο Ελληνικό. Οµως οι σχεδιασµοί και οι στόχοι της Lamda είναι πολύ πιό φιλόδοξοι: Σκοπεύει
να δηµιουργήσει εκεί έναν κόµβο Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) και µία µικρή πόλη "έξυπνη" σε όλα τα
επίπεδα - από τον έλεγχο της κυκλοφορίας µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, τη διαχείριση
νερού και το Internet of Things". Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στις υποδοµές, µε τη δηµιουργία δρόµων
στο οικιστικό συγκρότηµα, δίικτύων κοινής ωφέλειας, συνδέσεων µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ. Σε
παρέµβαση του στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum, ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda
Develοpment Οδυσσέας Αθανασίου είπε ότι για το επιχειρηµατικό σχήµα που υλοποιεί την επένδυση,
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα "για τις υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D)...
Τα φώτα της δηµοσιότητας πέφτουν πάνω στο καζίνο, στις τουριστικές υποδοµές και στα πολυτελή
οικιστικά συγκροτήµατα που περιλαµβάνονται στα σχέδια αξιοποίησης της έκτασης του παλιού
Αεροδροµίου στο Ελληνικό. Οµως οι σχεδιασµοί και οι στόχοι της Lamda είναι πολύ πιό φιλόδοξοι: Σκοπεύει
να δηµιουργήσει εκεί έναν κόµβο Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) και µία µικρή πόλη "έξυπνη" σε όλα τα
επίπεδα - από τον έλεγχο της κυκλοφορίας µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, τη διαχείριση
νερού και το Internet of Things". Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στις υποδοµές, µε τη δηµιουργία δρόµων
στο οικιστικό συγκρότηµα, δίικτύων κοινής ωφέλειας, συνδέσεων µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ. Σε
παρέµβαση του στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum, ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda
Develοpment Οδυσσέας Αθανασίου είπε ότι για το επιχειρηµατικό σχήµα που υλοποιεί την επένδυση,
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα "για τις υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D)...
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"Στον δρόµο της ανάπτυξης µε έργα" - [Troxoikaitir.gr]
Την επιστροφή της Ελλάδας "στον δρόµο της ανάπτυξης µε έργα", περιέγραψε ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών, κ. Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece,
τονίζοντας, παράλληλα, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για επενδύσεις σε τοµείς που έχουµε
συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι τα logistics, οι συνδυασµένες
µεταφορές µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια, όπως και η δηµιουργία µεγάλων εµπορευµατικών
κέντρων, ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής. Προκειµένου να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που
προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: "Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως της
Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσσουµε το
σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει τον θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει...
Την επιστροφή της Ελλάδας "στον δρόµο της ανάπτυξης µε έργα", περιέγραψε ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών, κ. Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece,
τονίζοντας, παράλληλα, τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για επενδύσεις σε τοµείς που έχουµε
συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι τα logistics, οι συνδυασµένες
µεταφορές µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια, όπως και η δηµιουργία µεγάλων εµπορευµατικών
κέντρων, ώστε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής. Προκειµένου να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που
προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: "Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως της
Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσσουµε το
σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει τον θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει...
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Ελληνικό: Τα σχέδια για την έξυπνη πόλη και το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα
Κατά τη διάρκεια του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum, ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της Lamda
Development, αναφέρθηκε στο project στο Ελληνικό, λέγοντας πως «οι προκαταρκτικές εργασίες έχουν ήδη
ξεκινήσει. Επισήµως θα ξεκινήσουµε τα έργα µε τη µεταβίβαση των µετοχών, που υπολογίζουµε ότι θα
πραγµατοποιηθεί τους πρώτους µήνες του 2021. Έχουµε ξεκινήσει µε τις κατεδαφίσεις και ταυτόχρονα
έχουµε προχωρήσει και σε µελέτες. Πραγµατοποιήσαµε αρχιτεκτονικές µελέτες και µελέτες για τα ψηλά
κτίρια και τα εµπορικά κέντρα, ανέφερε σχετικά µε την πορεία του έργου».

Τι θα αναπτυχθεί την επόµενη πενταετία στο Ελληνικό
Ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου πρόσθεσε ότι «θέλουµε να δηµιουργήσουµε ένα έργο για το οποίο οι Έλληνες θα
είναι περήφανοι. Μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Το παράκτιο µέτωπο
του Ελληνικού αναµένεται να αναπτυχθεί µέχρι το τέλος του 2024 ή τις αρχές του 2025. Θα
κατασκευάσουµε δρόµο που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης. Στο
Ελληνικό θα αναπτυχθούν µεταξύ άλλων ξενοδοχεία και κατοικίες στο παράκτιο µέτωπο, και στην περιοχή
του Αγίου Κοσµά θα αναπτυχθεί η “marina galleria” και το ΙRC. Στη µαρίνα θα κατασκευάσουµε το
µεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα, ύψους 200µ., το οποίο έχει σχεδιαστεί από διεθνούς φήµης αρχιτέκτονα.
Δίπλα σε αυτό το κτίριο θα αναπτυχθεί µια µεγάλη παραλία 1,3 χλµ».
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Ο CEO της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου
Σύµφωνα µε τον επικεφαλής της Lamda Devleopment, «το Ελληνικό θα είναι η πρώτη έξυπνη πόλη στην
Ελλάδα. Σε όλη την έκτασή του θα είναι εξοπλισµένο µε αισθητήρες και συστήµατα ελέγχου που θα
αναλύουν δεδοµένα και θα ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκποµπές CO2».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

NEWSROOM
Πώς θα είναι η παραλία στο Ελληνικό

«Είµαστε επαρκώς καλυµµένοι κεφαλαιακά»
Πρόκειται για επενδύσεις έντασης κεφαλαίου, που θα πραγµατοποιηθούν µε συνέργειες εταιρειών. Ήδη
πριν από δύο εβδοµάδες ανακοινώθηκε η πρώτη στρατηγική συνεργασία της Lamda Devleopment µε την
ΤΕΜΕΣ.
Ακόµη ο κ. Αθανασίου επισήµανε ότι «είµαστε επαρκώς καλυµµένοι κεφαλαιακά για τα πρώτα πέντε χρόνια
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της επένδυσης και έχουµε ήδη δύο µεγάλες τράπεζες στο πλευρό µας, την Eurobank και την Πειραιώς στο
πλευρό µας που πίστεψαν στο project και το χρηµατοδοτούν».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

NEWSROOM
Ελληνικό: Συµφωνία για δύο νέα ξενοδοχεία από Lamda Development-ΤΕΜΕΣ

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D hub)
Ο CEO της Lamda Development κατέληξε πως «στα σχέδιά µας είναι η δηµιουργία ενός R&D hub (κέντρο
Έρευνας και Ανάπτυξης) στις εγκαταστάσεις. Η Ελλάδα έχει καταστεί πόλος έλξης τεχνολογικών
επενδύσεων όπως της Microsoft και το έργο της VW στην Αστυπάλαια. Το CAPEX για τα πρώτα χρόνια της
επένδυσης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το CAPEX για την ανάπτυξη του
ολοκληρωµένου τουριστικού συγκροτήµατος µε καζίνο (Integrated Resort and Casino – (IRC)».
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«Ηµέρα Ελλάδος – Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης»
Το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης διοργάνωσε ειδική εκδήλωση, σε ψηφιακή µορφή, προς τιµήν της
Ελλάδος, την «GREEK AMERICAN ISSUER DAY» at the New York Stock Exchange – «Ηµέρα Ελλάδος –
Αµερικής στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης», στo πλαίσιο του 22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece
Forum.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Αδωνις Γεωργιάδης, και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, Πρόεδρος & CEO,
Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, χτύπησαν το «Closing Bell», το
καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2020 του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης
πλαισιωµένοι από τον Captain Panagiotis N. Tsakos, και τους εκπροσώπους των ακολούθων εταιριών που
είναι εισηγµένες στο NYSE: κκ., Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating
Officer/Treasurer – Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO – Dorian LPG (LPG) – John
Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG USA LLC and and Theodore Young, CFO, Dorian LPG – Dynagas LNG
Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO – Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone –
Vice Chairman – Safe Bulkers Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis President/Secretary – Mistras Group Inc. (MG) –
Dennis M Bertolotti – President/CEO – και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.
Ο Chris Taylor τόνισε ότι αυτή η ειδική εκδήλωση πραγµατοποιείται παραδοσιακά σε συνδυασµό µε το
ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum και καλωσόρισε τις εισηγµένες εταιρείες που τον συνόδευσαν
στην ψηφιακή τελετή «closing bell».
«22nd Annual Capital Link Invest In Greece Forum» – «Greece – Looking Ahead with Confidence»
http://forums.capitallink.com/greece/2020/closing_bell.html
Φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε τις τελευταίες
εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην
Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή, προβάλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους
κλάδους και τοµείς της οικονοµίας, καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε
ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση:
παραγωγικής, τεχνολογικά προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός
το οποίο διέψευσε τους απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και
τους επαίνους τους.
O Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραµανλής, έκανε κεντρική οµιλία µε θέµα: «Unblocking
the growth potential of transport & infrastructure projects».
« Η πανδηµία έχει τεράστιες συνέπειες τόσο στην παγκόσµια οικονοµία όσο και στην καθηµερινή ζωή όλων
των ανθρώπων στον πλανήτη. Μέσα στις δύσκολες για όλους µας συνθήκες που έχει διαµορφώσει η
πανδηµία, είναι πραγµατικά σηµαντικό να γίνονται virtual events σαν αυτό, που µπορούν να συνεισφέρουν
πολύ ουσιαστικά στο δηµόσιο διάλογο.
> Ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο στόχος όλων µας, είναι διπλός: Αφενός να
φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
> Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, στο
Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύουµε συστηµατικά για να υπηρετήσουµε τον εθνικό στόχο που
έχει θέσει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και
της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
> Το Ταµείο Ανάκαµψης αποτελεί µία µοναδική ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας µας.
> Είναι αναγκαίο να επενδύσουµε στους παραγωγικούς τοµείς, που έχουν µεγάλο πολλαπλασιαστή. Τέτοιος
τοµέας είναι κατεξοχήν αυτός των έργων υποδοµών. Γι’ αυτό και έχουµε εκπονήσει ένα ολοκληρωµένο
πλάνο έργων υποδοµής, τµήµα του οποίου θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
> Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως
είναι:
* τα logistics,
* οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν
µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα,
* η νέα γενιά έργων υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της
χώρας. Εργα που υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο.
Αυτή είναι η νέα εθνική στρατηγική:
Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
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«Εξυπνη» πόλη και κόµβο R&D θα δηµιουργήσει η Lamda στο Ελληνικό

Τα φώτα της δηµοσιότητας πέφτουν πάνω στο καζίνο, στις τουριστικές υποδοµές και στα πολυτελή
οικιστικά συγκροτήµατα που περιλαµβάνονται στα σχέδια αξιοποίησης της έκτασης του παλιού
Αεροδροµίου στο Ελληνικό. Οµως οι σχεδιασµοί και οι στόχοι της Lamda είναι πολύ πιό φιλόδοξοι:
Σκοπεύει να δηµιουργήσει εκεί έναν κόµβο Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) και µία µικρή πόλη
«έξυπνη» σε όλα τα επίπεδα – από τον έλεγχο της κυκλοφορίας µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την
ενέργεια, τη διαχείριση νερού και το Internet of Things».
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στις υποδοµές, µε τη δηµιουργία δρόµων στο οικιστικό συγκρότηµα,
δίικτύων κοινής ωφέλειας, συνδέσεων µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ.
Σε παρέµβαση του στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum, ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda
Develοpment Οδυσσέας Αθανασίου είπε ότι για το επιχειρηµατικό σχήµα που υλοποιεί την επένδυση,
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα «για τις υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D), έναν τοµέα που αποκτά
ακόµη µεγαλύτερη σηµασία µετά και τις ανακοινώσεις νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για
παράδειγµα αυτή της Microsoft στη χώρα µας».
Προς το παρόν βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές και αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια-τοπόσηµα της
επένδυσης, όπως οι πύργοι, το µεγάλο εµπορικό κέντρο, κ.λπ.
Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η κοινοπραξία µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου Κωνσταντακόπουλου για
δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού, δείχνει τον δρόµο που θα
ακολουθήσει η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός του ακινήτου.
Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Develοpment, «το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα
πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να “τρέξουµε” το project εφεξής».
Τα δύο τουριστικά συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο
πρώτο στάδιο της επένδυσης, στην πρώτη πενταετία, όπως και το τουριστικό συγκρότηµα µε καζίνο (που
έχει αναλάβει η κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο πύργος κατοικιών, τα µισά έργα διαµόρφωσης του
Μητροπολιτικού Πάρκου κ.α.
Ο κ. Αθανασίου αποσαφήνισε ότι η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη.
Πηγή: sofokleousin.gr
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«Εξυπνη» πόλη και κόµβο R&D θα δηµιουργήσει η Lamda στο Ελληνικό
Τα φώτα της δηµοσιότητας πέφτουν πάνω στο καζίνο, στις τουριστικές υποδοµές και στα πολυτελή
οικιστικά συγκροτήµατα που περιλαµβάνονται στα σχέδια αξιοποίησης της έκτασης του παλιού
Αεροδροµίου στο Ελληνικό. Οµως οι σχεδιασµοί και οι στόχοι της Lamda είναι πολύ πιό φιλόδοξοι:
Σκοπεύει να δηµιουργήσει εκεί έναν κόµβο Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) και µία µικρή πόλη
«έξυπνη» σε όλα τα επίπεδα - από τον έλεγχο της κυκλοφορίας µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την
ενέργεια, τη διαχείριση νερού και το Internet of Things».
Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί επίσης στις υποδοµές, µε τη δηµιουργία δρόµων στο οικιστικό συγκρότηµα,
δίικτύων κοινής ωφέλειας, συνδέσεων µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κλπ.
Σε παρέµβαση του στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum, ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda
Develοpment Οδυσσέας Αθανασίου είπε ότι για το επιχειρηµατικό σχήµα που υλοποιεί την επένδυση,
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα «για τις υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D), έναν τοµέα που αποκτά
ακόµη µεγαλύτερη σηµασία µετά και τις ανακοινώσεις νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για
παράδειγµα αυτή της Microsoft στη χώρα µας».
Προς το παρόν βρίσκονται σε εξέλιξη οι τεχνικές και αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια-τοπόσηµα της
επένδυσης, όπως οι πύργοι, το µεγάλο εµπορικό κέντρο, κ.λπ.
Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η κοινοπραξία µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου Κωνσταντακόπουλου για
δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού, δείχνει τον δρόµο που θα
ακολουθήσει η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός του ακινήτου.
Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Develοpment, «το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα
πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να "τρέξουµε" το project εφεξής».
Τα δύο τουριστικά συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο
πρώτο στάδιο της επένδυσης, στην πρώτη πενταετία, όπως και το τουριστικό συγκρότηµα µε καζίνο (που
έχει αναλάβει η κοινοπραξία Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο πύργος κατοικιών, τα µισά έργα διαµόρφωσης του
Μητροπολιτικού Πάρκου κ.α.
Ο κ. Αθανασίου αποσαφήνισε ότι η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη.
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Οι τάσεις στην ελληνική αγορά real estate – Ποιοί κλάδοι προσελκύουν
επενδύσεις
Δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα από όσα ειπώθηκαν από τέσσερις μεγάλους παίκτες της ελληνικής
αγοράς real estate κατά τη διάρκεια του Capital Link Forum 2020: ανάκαµψη µεσο-µακροπρόθεσµα και
συνέχιση επενδύσεων παρά την προσωρινή ανακοπή των τάσεων που επικρατούσαν πριν την πανδηµία.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Prodea Investments, Αριστοτέλης Καρυτινός, επεσήμανε ότι η
εταιρεία είχε περιορισμένη έκθεση σε κλάδους που επλήγησαν ιδιαίτερα στην πανδημία, δηλαδή σε
τουριστικά και εμπορικά ακίνητα, και επαρκή ρευστότητα για να υλοποιήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που χρειαστεί επιπλέον ρευστότητα θα προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου αν και προς το
παρόν τα σχέδια για άντληση κεφαλαίων από την αγορά μετατέθηκαν χρονικά λόγω της συγκυρίας.
Σχετικά με τις τάσεις στην αγορά real estate, σημείωσε ότι η πανδημία ανέκοψε την αύξηση των ενοικίων
και την υποχώρηση των αποδόσεων ενώ ο κλάδος των logistics, με νέους χώρους αποθήκευσης,
παρουσιάζει ιδιαίτερη ανθεκτικότητα. Στον αντίποδα, προσωρινά, τα ξενοδοχεία θα έχουν μπροστά τους
2 δύσκολα χρόνια. Ωστόσο, εκτίμησε ότι η πορεία της αγοράς αυτής θα παρουσιάσει μορφή V με μεγάλη
πτώση προσωρινά και µεγάλη ανάκαµψη στη συνέχεια.
Ο ιδρυτής της Grivalia, Γιώργος Χρυσικός, χαρακτήρισε τα data centers ως νικητές της φετινής
χρονιάς, με μεγάλες επενδύσεις από Amazon, Microsoft και Lamda Helix να δείχνουν το δρόμο. Επίσης,
σημείωσε ότι τα πολυτελή ξενοδοχεία βρίσκονται σε καλύτερη θέση εν καιρώ πανδημίας καθώς
σημειώνουν πολύ υψηλές πληρότητες ακόμη και σήμερα, όπως για παράδειγμα το Amanzoe στην Αργολίδα
που έκλεισε µε πληρότητα 100% το 2020.
Ο πρόεδρος της Orilina Properties, Στέλιος Ζαββός, ανέφερε ότι η εκρηκτική αύξηση του
ηλεκτρονικού εμπορίου έχει δώσει μεγάλη ώθηση στις επενδύσεις σε βιομηχανικούς και αποθηκευτικούς
χώρους αλλά έκπληξη έχουν αποτελέσει και τα νέα data centers που έχουν κεντρίσει το επενδυτικό
ενδιαφέρον. Τέλος, σημείωσε ότι σημαντική ζήτηση προσελκύουν και τα κτίρια γραφείων υψηλών
προδιαγραφών.
Ο επικεφαλής της Πειραιώς Real Estate, Γεώργιος Κορµάς, υπογράµµισε τη σηµασία των νέων
τεχνολογιών για την αγορά real estate. Συγκεκριµένα, ανέφερε ότι η εταιρεία του έχει εδώ και καιρό
πραγµατοποιήσει στροφή προς τις νέες τεχνολογίες και µάλιστα πρόκειται σύντοµα να λανσάρει µια
µεγάλη καινοτοµία στην αγορά ακινήτων. Τόνισε ότι τα ακίνητα στην Ελλάδα, παρά την πανδηµία, δεν
κατέρρευσαν και ότι η Πειραιώς Real Estate κατάφερε το 2020 να ολοκληρώσει µε τη σειρά της σηµαντικά
επενδυτικά deals.
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Βασίλης Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιες οι προκλήσεις για τις
Τράπεζες µετά την πανδηµία
Newsroom
Δηµοσίευση
17.12.2020 | 10:09
Ανανέωση
17.12.2020 | 16:23
Τα κύρια σηµεία της τοποθέτησης του CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη στο 22ο Capital Link Invest in
Greece Forum.
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη - αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως η δυναµική της
συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την αξία της Cepal,
«αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος- σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
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Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το
τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των
αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες
να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία,
τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και
της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να
αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό
τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες».
Το Documento σέβεται όλες τις απόψεις, οι οποίες ωστόσο απηχούν αποκλειστικά και µόνον τη γνώµη των
χρηστών. Διατηρούµε το δικαίωµά µας να µην αναρτούµε υβριστικά σχόλια και διαφηµίσεις. Σχόλια που
παραπέµπουν µε ενεργό link σε άλλα sites δεν θα δηµοσιεύονται. Χρήστες που δεν σέβονται αυτούς τους
κανόνες θα αποκλείονται.
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Capital Link: Τι ανέφεραν κορυφαίοι εκπρόσωποι της ενέργειας
Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα
παγκόσµιο κοινό
Στις 15-16/12 έλαβε χώρα µε σηµαντική επιτυχία το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο «22nd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence».
Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα
παγκόσµιο κοινό. Μάλιστα, το Συνέδριο συγκέντρωσε εξέχουσες προσωπικότητες από την διεθνή και
ελληνική επιχειρηµατική και χρηµατοοικονοµική κοινότητα.
Το παρών έδωσαν κορυφαίοι εκπρόσωποι της ενέργειας, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις προοπτικές
του κλάδου, την ενεργειακή µετάβαση και το µέλλον των ΑΠΕ. Ακολουθούν αναλυτικά, όσα είπαν ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Χατζηδάκης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της ΔΕΗ,
Γ. Στάσσης, ο CFO της Μυτιληναίος, Γ. Καλαφατάς, ο διευθύνων σύµβουλος των ΕΛΠΕ, Α. Σιάµισιης
και Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ της εταιρείας, Γ. Αλεξόπουλος και ο CFO του ΔΕΣΦΑ, Thierry Grauwels.
Αναλυτικά:

Χατζηδάκης: Επενδυτική δυναµική στον ελληνικό
ενεργειακό τοµέα
«Πρόκειται ουσιαστικά για µια νέα αγορά, όπου παρατηρούµε ότι υπάρχει µεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Κυρίες και κύριοι, προσπάθησα να περιγράψω εν συντοµία την επενδυτική δυναµική που υπάρχει στον
ελληνικό ενεργειακό τοµέα. Πιστεύω ότι είστε πεπεισµένοι ότι έχουµε µια σαφή στρατηγική για να
εκµεταλλευτούµε όχι µόνο τη γεωστρατηγική θέση της χώρας µας αλλά και τις ευκαιρίες που
υπάρχουν στη νέα εποχή της πράσινης µετάβασης. Είµαι βέβαιος ότι τα επόµενα χρόνια θα δούµε
τη χώρα µας να προσελκύει ένα ευρύ φάσµα επενδύσεων που θα µεταµορφώσουν την οικονοµία µας και
θα µας βοηθήσουν να οικοδοµήσουµε ένα πιο βιώσιµο µέλλον» σηµείωσε χαρακτηριστικά.

Γ. Στάσσης: Η ενεργειακή µετάβαση απαιτεί νέες δεξιότητες
από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας
«Διεθνώς, οι επιχειρήσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας βρίσκονται σε σηµείο καµπής, Ο παραδοσιακός
ρόλος τους αλλάζει από την αυξανόµενη πίεση για από-ανθρακοποίηση και στροφή στην πράσινη ενέργεια,
την ανάγκη για µεγαλύτερη ψηφιοποίηση σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων καθώς και τις νέες
ευκαιρίες από τον εξηλεκτρισµό. Το µοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αλλάζει.
Μέχρι σήµερα, η παραγωγή ενέργειας γινόταν σε περιοχές εκτός πόλεων και µεταφερόταν στους
καταναλωτές. Το περιβάλλον της ενέργειας αλλάζει γρήγορα και οδηγούµαστε σε
κατακερµατισµένη παραγωγή από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας µε χαρακτηριστικό
παράδειγµα τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, µε άµεση διοχέτευση της παραγωγής στην
κατανάλωση. Πρόκειται για αυτό που συχνά αποκαλούµε ως «ενεργειακή µετάβαση», η οποία απαιτεί
νέες δεξιότητες από τις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε το παρελθόν.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ µετασχηµατίζεται, από µια εταιρεία µε σηµαντικό λιγνιτικό αποτύπωµα και
χαµηλή κερδοφορία, σε µια µοντέρνα, πιο κερδοφόρα εταιρεία, µε πιο ισχυρή παρουσία στις ΑΠΕ,
βελτιωµένη λειτουργική αποδοτικότητα µέσα από την ψηφιοποίηση και µια πελατοκεντρική προσέγγιση
έτσι ώστε να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό ρόλο στην ενεργειακή µετάβαση της Ελλάδας προς ένα πιο
πράσινο, περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνο και πιο αποδοτικό ενεργειακό µοντέλο.
Το Ελληνικό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Περιβάλλον έχει ήδη θέσει τους στόχους για
το 2030 περιλαµβάνοντας δραστική µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, αυξηµένη διείσδυση
των ΑΠΕ και βελτιωµένη ενεργειακή απόδοση. Ο στόχος για νέες ΑΠΕ έως το 2030 περιλαµβάνει
πάνω από 11 GW νέας ισχύος ενώ αναµένεται να αυξηθεί περισσότερο ενόψει και της συνεχιζόµενης
συζήτησης στην Ευρώπη για επιτάχυνση του σχεδίου µε στόχο η µείωση των εκποµπών να προσεγγίσει το
60% µέχρι το 2023. Την άποψη αυτή συµµερίζονται πολλοί διεθνείς αναλυτές, όπως η BNEF και η AFRY,
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θεωρώντας ότι η Ελλάδα θα µπορούσε να αποτελέσει µια από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη µε
υψηλότερη συµµετοχή των ΑΠΕ στην αγορά. Η ΔΕΗ, ήδη µετασχηµατίζεται προς αυτή την κατεύθυνση και
βρίσκεται σε µοναδική θέση για να ηγηθεί της ενεργειακής µετάβασης στην Ελλάδα και να αξιοποιήσει τις
δυνατότητες ανάπτυξης του ενεργειακού κλάδου».

Γ. Καλαφατάς: Βασικός πυλώνας της Μυτιληναίος οι
επενδύσεις στις ΑΠΕ
Η ενεργειακή µετάβαση µε επίκεντρο τις επενδύσεις σε ΑΠΕ αποτελεί βασικό πυλώνα και στόχο σε εθνικό
αλλά και σε παγκόσµιο επίπεδο. Η τάση αυτή έχει επιταχυνθεί µε την πανδηµία του COVID-19 καθώς
εταιρίες και κυβερνήσεις στρέφονται σε ένα νέο µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης για το µέλλον.
Η MYTILINEOS επενδύει στρατηγικά στο µέλλον της βιώσιµης ανάπτυξης µετασχηµατίζοντας τον
Τοµέα Έργων EPC – ΜΕΤΚΑ σε δυο νέους καινοτόµους Τοµείς µε επίκεντρο την πράσινη ανάπτυξη: Τον
Τοµέα Ανάπτυξης Ανανεώσιµων Πηγών & Αποθήκευσης Ενέργειας (RSD) και Τον Τοµέα Έργων Βιώσιµης
Ανάπτυξης (SES).
Ο Τοµέας RSD, εκµεταλλευόµενος την εµπειρία της MEKTA EGN έχει ήδη καθιερωθεί ως ένας από τους
κορυφαίους κατασκευαστές φωτοβολταϊκών έργων και έργων αποθήκευσης ενέργειας παγκοσµίως,
αναλαµβάνοντας όλο το φάσµα έργων ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης, από αυτόνοµα ηλιακά πάρκα
και έργα αποθήκευσης ενέργειας έως πολύπλοκα υβριδικά έργα.
Ο Τοµέας SES της MYTILINEOS επίσης µε καινούρια οργανωτική δοµή εστιάζει πλέον σε έργα που
προωθούν τους στόχους της Ενεργειακής Μετάβασης και της Βιώσιµης Ανάπτυξης (όπως έργα διαχείρισης
στερεών και υγρών αποβλήτων, υβριδικά και off-grid ενεργειακά έργα, έργα ενεργειακής αναβάθµισης και
εκτέλεση καινοτόµων first-of-kind ενεργειακών έργων).
Παράλληλα η MYTILINEOS έχει ενσωµατώσει τις αρχές του ESG στην επιχειρηµατική της στρατηγική
ως όχηµα για την περαιτέρω ανάπτυξη της Εταιρείας και θέτει φιλόδοξους στόχους ώστε τα επόµενα έτη
ένα µεγάλο µέρος της λειτουργικής κερδοφορίας της να προέρχεται από δραστηριότητες µε χαµηλό ή
µηδενικό αποτύπωµα άνθρακα.
Οι σηµαντικές επενδύσεις στο ανακυκλωµένο αλουµίνιο και η προοπτική ένταξης της συνολικής
παραγωγής στο πράσινο αλουµίνιο εντάσσονται στη συγκεκριµένη στρατηγική.
Η MYTILINEOS διαθέτει σήµερα περίπου 0,2 GW ΑΠΕ σε λειτουργία ενώ µέσω του Τοµέα RSD έχει
αναπτύξει ένα BOT χαρτοφυλάκιο έργων ισχύος 4,3 GW που αφορά έργα που βρίσκονται σε διάφορα
στάδια: από τα πρώιµα στάδια ανάπτυξης, έως και έργα που είναι έτοιµα για κατασκευή.
Τα έργα βιώσιµης ανάπτυξης διεθνώς την επόµενη τριετία εκτιµάτε ότι θα ξεπεράσουν τα $7 τρις., ενώ
στην EE επενδύσεις τουλάχιστον €1 τρις από το European Green Deal αναµένεται να αλλάξουν δραστικά τη
µορφή όλων των τοµέων της οικονοµίας».

Αν.Σιάµισιης: Ορόσηµο έργο µας το φωτοβολταϊκό πάρκο
στην Κοζάνη
O κ. Ανδρέας Σιάµισιης, Διευθύνων Σύµβουλος - Hellenic Petroleum S.A., είπε ότι η πρόσφατη και άνευ
προηγουµένου κρίση της πανδηµίας πυροδότησε µια παγκόσµια επιτάχυνση διαφόρων αλλαγών,
επηρεάζοντας πολλούς τοµείς της οικονοµίας και της κοινωνίας. Παρά την πρόκληση, η ευρωπαϊκή
ατζέντα σχετικά µε την ενεργειακή µετάβαση και τη µετάβαση των µεγάλων ενεργειακών οµάδων σε ένα
πιο ποικίλο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο σε συνδυασµό µε την εκµετάλλευση του ψηφιακού µετασχηµατισµού,
παρέµεινε κορυφαία προτεραιότητα για την επίτευξη ενός φιλικού προς το περιβάλλον ενεργειακού
µέλλοντος. Η ανάγκη µετάβασης σε καθαρότερες µορφές ενέργειας έχει γίνει
αδιαµφισβήτητη, µε την ΕΕ να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των εξελίξεων, λαµβάνοντας τολµηρά
βήµατα προς ένα νέο ενεργειακό µοντέλο έως το 2030.
Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύµβουλος της Hellenic Petroleum S.A αναγνώρισε ότι απαιτούνται συνεχείς,
σαφείς δράσεις από τους αρµόδιους φορείς, καθώς και µια ρεαλιστική και ολιστική
προσέγγιση. Βασικά ζητήµατα είναι η κατανόηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο ενεργειακό τοµέα, µαζί µε την απαιτούµενη σταθερότητα του
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θεσµικού πλαισίου που θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις προς αυτήν τη διαδικασία. Η ψηφιακή καινοτοµία
είναι επίσης κλειδί για τη µετάβαση της ενεργειακής βιοµηχανίας, καθώς στηρίζει πλήρως τις
εταιρείες στην επίτευξη των στόχων τους µέσω της εφαρµογής ψηφιακών λύσεων σε όλες τις
επιχειρησιακές µονάδες.
«Στην Hellenic Petroleum, έχουµε ήδη αγκαλιάσει και προωθήσει τέτοιες αλλαγές, επενδύοντας σε
καθαρότερες ενεργειακές πρωτοβουλίες και επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
της εταιρείας. Ως βασικός διαµεσολαβητής της ενεργειακής µετάβασης στην περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου, η νέα µας επιχειρηµατική στρατηγική, εκτός από τη δέσµευση για συνεχή διασφάλιση του
εφοδιασµού της αγοράς και την προώθηση της βιώσιµης κινητικότητας, εστιάζει τώρα σε στρατηγικές
επενδύσεις στον τοµέα των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Το φωτοβολταϊκό πάρκο που
αναπτύσσεται στην Κοζάνη είναι ένα από τα πιο πρόσφατα ορόσηµο έργα µας, ξεκινώντας
ένα χαρτοφυλάκιο 1,2GW που επεκτείνεται σε 250MW σε λειτουργία έως το 2021. Στόχος µας
είναι να µειώσουµε το περιβαλλοντικό µας αποτύπωµα κατά 50% την επόµενη δεκαετία. Προχωρώντας σε
µια νέα εποχή, η Hellenic Petroleum δηµιούργησε επίσης ένα περιφερειακό εργαστήριο για την ανάπτυξη
προσαρµοσµένων ψηφιακών εργαλείων και λύσεων µε έµφαση στη βιοµηχανική επεξεργασία, το εµπόριο,
το λιανικό εµπόριο, τις προσφορές καταναλωτών και τη διαχείριση κινδύνων, διεκδικώντας µια µελλοντική
ευκαιρία να ενεργήσει ως περιφερειακός κόµβος της ΕΕ για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής».
Τέλος, ο Ανδρέας Σιάµισιης επισήµανε ότι είναι απαραίτητο όλοι οι εµπλεκόµενοι, να παραµείνουν
δεσµευµένοι σε µια ατζέντα και σε ένα κανονιστικό πλαίσιο που θα διασφαλίσει ότι η
απαραίτητη πρόοδος στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων προσαρµόζεται οµαλά στις εθνικές
οικονοµίες, κοινωνίες και επιχειρήσεις».

Γ. Αλεξόπουλος: Προσυπογράφουµε τους στόχους για την
αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
«Ο Όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αντιµετωπίζει την πρόκληση της κλιµατικής αλλαγής, βελτιστοποιώντας
τις βασικές του δραστηριότητες και αναπτύσσοντας ένα διαφοροποιηµένο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο, µε
αυξανόµενη έµφαση σε δραστηριότητες χαµηλού αποτυπώµατος άνθρακα. Ο στόχος µας για την
βιώσιµη ανάπτυξη είναι η βελτίωση του ανθρακικού µας αποτυπώµατος κατά 50%, έως το
2030. Σε όλες µας τις δράσεις, προωθούµε διαρκώς την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό. Στις βιοµηχανικές µας δραστηριότητες, εισάγουµε βιώσιµες πρώτες ύλες, αναπτύσσουµε
την αξιοποίηση και ανακύκλωση αποβλήτων -όπως χρησιµοποιηµένα τηγανέλαια και πλαστικά - και
διερευνούµε την παραγωγή υγρών καυσίµων χαµηλού ανθρακικού αποτυπώµατος και πράσινου
υδρογόνου.
Στην ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιµες πηγές, η θυγατρική µας εταιρία ΕΛΠΕ Ανανεώσιµες
αναπτύσσει χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων ισχύος 1.1 GW και στοχεύει,
µεσοπρόθεσµα, σε εγκατεστηµένη ισχύ 600 MW. Το ισχύος 204 MW φωτοβολταϊκό πάρκο της Κοζάνης, το
µεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στη Ελλάδα και από τα µεγαλύτερα φωτοβολταϊκά της Ευρώπης, βρίσκεται στη
φάση της κατασκευής και η ολοκλήρωση του αναµένεται στις αρχές του 2022.
Ο Όµιλος ΕΛΠΕ προσυπογράφει τους στόχους για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, για επίτευξη ανθρακικής ουδετερότητας έως το 2050. Με την πρόσφατη
ανακοίνωση της Πράσινης Συµφωνίας, η Ευρώπη διατηρεί την πρωτοπορία σε θέµατα κλίµατος.
Πιστεύουµε ότι το κοινωνικό συµφέρον εξυπηρετείται καλύτερα όταν αποφεύγονται οι περιοριστικές
επιλογές τεχνολογιών και ακολουθούνται προσεγγίσεις που είναι τεχνολογικά ουδέτερες και επιτρέπουν
την βέλτιστη επίτευξη των φιλόδοξων στόχων µας µέσω του ανταγωνισµού. Γιατί, δεν υπάρχει µόνο µια
τεχνολογία που θα µπορούσαµε να αξιοποιήσουµε, ώστε να αντιµετωπίσουµε συνολικά το ζήτηµα της
κλιµατικής αλλαγής, αλλά ένας συνδυασµός τεχνολογιών που περιλαµβάνει τον ηλεκτρισµό από
ανανεώσιµες πηγές σε συνδυασµό µε την αποθήκευση ενέργειας, τα υγρά καύσιµα χαµηλού αποτυπώµατος
άνθρακα, την ηλεκτροκίνηση και, βεβαίως, το πράσινο υδρογόνο».

T. Grauwels: Τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις
στην Ελλάδα
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«Αυτή είναι η κατάλληλη στιγµή για επενδύσεις στην Ελλάδα, διότι η αγορά έχει σταθεροποιηθεί
σηµαντικά και αυτό επιτρέπει στους επενδυτές να έχουν περισσότερη εµπιστοσύνη. «Έτσι λοιπόν,
αποφασίσαµε ότι θα επενδύσουµε περίπου µισό δισεκατοµµύριο τα επόµενα πέντε χρόνια. Το σηµαντικό
ποσό αυτής της επένδυσης θα βοηθήσει τον συνεργάτη µας, την ΔΕΗ σε αυτήν την περίπτωση να αλλάξει
από άνθρακα σε φυσικό αέριο. Θα αναπτύξουµε περαιτέρω τη θέση της Ελλάδας ως ενεργειακού κόµβου
και θα διεθνοποιήσουµε τις δραστηριότητές µας προς τη Μέση Ανατολή, τοποθετώντας το αέριο ως
βασικό καύσιµο µετάβασης».
www.worldenergynews.gr
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Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Περήφανοι για το Galaxy, ποιες οι προκλήσεις για τις
Τράπεζες µετά την πανδηµία
Τα κύρια σηµεία της τοποθέτησης του CEO της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη στο 22ο Capital Link
Invest in Greece Forum
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο CEO της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη - αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως η δυναµική της
συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την αξία της Cepal,
«αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
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Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το
τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των
αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να
κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη
στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της
δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να
αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό
τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες».
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Π. Μυλωνάς, ΕΤΕ: Απαραίτητος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των τραπεζών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
Ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, τόνισε τη σηµασία του ψηφιακού
µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που
διαµορφώνει η πανδηµία, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum:
«Greece-Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική
επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ.
Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που
προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη
και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Ο ίδιος εκτίµησε ότι το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να
αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
Ετικέτες: ΕτΕΜυλωνάς
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Εθνική Τράπεζα Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή
µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και
να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2
µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν.
Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των
πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
"Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα", τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία του στο 22ο
Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
"Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας", σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: "Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων".
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. "Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά", σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. "Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή" τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
- Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
- Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
- Πάτρα-Πύργος.
- Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
- Ε-65.
- Άκτιο-Αµβρακία.
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Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. "Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Καραµανλής
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Greece offers significant tourism investment opportunities: Greek Tourism Minister

There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
improvement and construction of new hotels, establishing specialized forms of tourism and the construction of
marinas and theme parks, Tourism Minister Haris Theoharis noted in his address to the online 22nd annual “Capital
Link Invest in Greece Forum” on Wednesday, ANA reports.
He pointed out that eight investments relating to tourism, amounting to nearly one billion euros, have been approved
using fast-track procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in
the last year, proving the momentum of the tourism market and how investments can transform the city center.
Theoharis especially highlighted the modernisation of the legislative framework for attracting strategic investments –
including the “My Residence-Golden Visa” program – which finally set the stalled investment at the former Hellinikon
airport in motion and could potentially attract millions of tourists.
Church donation to the Holy Metropolis of Sweden (photos)
Ancient Greece had Market Economy, 3.000 years earlier than thought
He also referred to the good cooperation between the public and private sector in managing the pandemic, which
enabled the successful and safe opening of Greek tourism.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations, and is an all-year tourism destination,” he
added.
Source: Tornos
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Μυλωνάς-Εθνική Τράπεζα: Το µέλλον των τραπεζών θα είναι ψηφιακό
Τις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, ανέλυσε ο
επικεφαλής της τράπεζας
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια
τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες
και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2
µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν
περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά
το τέλος της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες
θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα
και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και
άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Οι κίνδυνοι
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που
θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: «ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ,
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ»

«Ψήφο» εµπιστοσύνης στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει το CVC Capital Partners, εκτιµώντας πως η χώρα
θα ανακάµψει γρηγορότερα από την πανδηµία εν συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του αµερικανικού fund, κ. Άλεξ Φωτακίδης, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link
Invest in Greece Forum, επαναλαµβάνοντας την πρόθεση να επενδύσουν στην Ελλάδα. «Βάλαµε στο
µικροσκόπιό µας την χώρα πριν από σχεδόν µία δεκαετία, ενώ η πρώτη µας τοποθέτησε έγινε τον
Σεπτέµβριο του 2015. Η έµφαση που δίνουµε στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το CVC έχει
23 γραφεία, εκ των οποίων τα 12 στην Ευρώπη και εγώ εγκαταστάθηκα εδώ, για να υποστηρίξω το
χαρτοφυλάκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Το οικονοµικό – πολιτικό περιβάλλον είναι
πολύ υποστηρικτικό. Υπάρχει εµπιστοσύνη».

Πως τοποθετήθηκαν οι Γιώργος Λινάτσας (AXIA Ventures), Νίκος Σταθόπουλος
(BC Partners), Χρήστος Μπαλάσκας (Eldorado Gold) στο 22ου Capital Link Invest in
Greece Forum

Όσον αφορά στην στρατηγική εξόδου που όλα τα private equity funds εφαρµόζουν, ο ίδιος αναφέρθηκε
στην «πειθαρχία του κλάδου», υπογραµµίζοντας πως το exit είναι µέρος του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
«Το ‘ταβάνι’ για εµάς είναι η επταετία. Στο διάστηµα αυτό, πρέπει να προετοιµάζεις την εταιρεία είτε για
IΡΟ, είτε για µία εξαγορά από στρατηγικό επενδυτή», εξήγησε, για να καταλήξει: «Στην Ελλάδα είµαστε
πιο προσεκτικοί, εστιάζουµε πρωτίστως στην ανάπτυξη, πρέπει να έχουµε υποµονή. Η µεγάλη πρόκληση
είναι να προσελκύσουµε ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό, να εστιάσουµε στην αναστροφή του brain
drain. Παράλληλα, δεδοµένου ότι υπάρχουν µόνο τέσσερις τράπεζες και, άρα, η ρευστότητα είναι
περιορισµένη, υποστηρίζουµε τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό µας µε κεφάλαια».
Μεταστροφή
Λαµβάνοντας το λόγο στο ίδιο πάνελ («Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των διεθνών
επενδυτών»), ο Χρήστος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής έργων Ελλάδας της Eldorado
Gold Corporation, ανέφερε ότι στην περίπτωση της επένδυσης του καναδικού οµίλου στην Ελλάδα εκτιµά
πως από παράδειγµα προς αποφυγή, µε τη σηµερινή κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα αποτελέσει επενδυτικό
σηµείο αναφοράς. Ήδη έχουν δοθεί άδειες που η εταιρεία ανέµενε για χρόνια, σηµείωσε, τονίζοντας πως
πλέον υπάρχει εντελώς άλλη προσέγγιση από πλευράς κράτους καθώς προτεραιότητα είναι να επιλυθούν
τα όποια ζητήµατα από κοινού. «Η Eldorado έχει ήδη επενδύσει 1,2 δις.δολάρια στην Ελλάδα και
εργαζόµαστε µε την ελληνική κυβέρνηση για να βελτιώσουµε τη κοινή µας συµφωνίας, ανέφερε ο κ .
Μπαλάσκας. «Θα επενδύσουµε 2 δις. ευρώ από τα οποία το 1 δις. την επόµενη 5ετία και θα αυξήσουµε
σηµαντικά τις θέσεις εργασίας», σηµείωσε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας την αλλαγή στο επενδυτικό
περιβάλλον που είναι πλέον φανερή στη χώρα.
Με τη σειρά του, ο Γιώργος Λινάτσας Managing Director της AXIA Ventures Group ανάφερε πως το 2020 είναι
εξαιρετικά διαφορετικό από όλες τις προηγούµενες χρονιές, όχι µόνο λόγω του κορονωϊου αλλά του
γεγονότος πως η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να αντιµετωπίσει την υγειονοµική κρίση και συγχρόνων να
υλοποιήσει σειρά σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και να εκσυγχρονίσει το δηµόσιο. «Όλα αυτά θα
µετρήσουν σηµαντικά στη µετά-covid περίοδο», σηµείωσε. Προέβλεψε πως η ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας θα είναι τύπου «V», ενώ η Ελλάδα θα ωφεληθεί από τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης. «Οι
επενδυτές θέλουν εµπιστοσύνη αλλά και ανάπτυξη. Κανείς δεν θα έλθει σε µια χώρα µε αρνητικό ρυθµό
ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και θα εµφανίσει ανάπτυξη. Εκτιµώ
ότι το 2020 θα είναι µια χρονιά που θα θυµούνται όλοι όσοι αποφάσισαν να τοποθετηθούν σε ελληνικά
assets λόγω της µετέπειτα θετικής τους πορείας».

https://www.metalleiachalkidikis.gr/
Publication date: 17/12/2020 13:42
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.metalleiachalkidikis.gr/blog/2020/12/metalleiachalkidikis-shmeio-anaf...

Τέλος, ο Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner της BC Partners τόνισε πως ως επενδυτής στην Ελλάδα τα
τελευταία 15 χρόνια, είναι ίσως η καλύτερη χρονική στιγµή για κάποιον να τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Ο
κορονοϊός απλώς ανέκοψε µια ήδη θετική πορεία που είχε ξεκινήσει, στο επόµενο διάστηµα η ανάκαµψη
αυτή θα συνεχιστεί και θα είναι ταχύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι περισσότερο
ελκυστική τώρα από ποτέ και πιστεύω ότι υπάρχει µια µοναδική ευκαιρία για τη χώρα να προσελκύσει την
τεράστια ρευστότητα που υπάρχει τώρα στης αγοράς και εκτιµώ ότι θα το πετύχει», ανέφερε.
Ο κ. Σταθόπουλος σηµείωσε επίσης πως η χώρα έχει εξαιρετικές εταιρείες και εξαιρετικούς µάνατζερ και
προσωπικά εκτιµά ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης
τη σηµασία της τεχνογνωσίας, του δικτύου και της διεθνούς εµπειρίας που φέρνουν οι ξένοι επενδυτές
που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την οικονοµία και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
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Στο «φουλ» οι µηχανές για το Ελληνικό – Τι δηλώνουν οι εµπλεκόµενοι

Τη βεβαιότητά του πως τα έργα αξιοποίησης στο Ελληνικό θα ξεκινήσουν µέσα
στους πρώτους µήνες του 2021 επανέλαβε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Lamda
Development, Οδυσσέας Αθανασίου.
Μιλώντας στο πλαίσιο του Capital Link Forum, ο κ. Αθανασίου εξήγησε πως σηµαντικές διαδικασίες για τη
µεγάλη επένδυση στο Ελληνικό έχουν ήδη «τρέξει» το προηγούµενο διάστηµα, όπως οι πρώτες
κατεδαφίσεις, ενώ υπενθύµισε πως τα πρώτα έργα στο πρώην αεροδρόµιο θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά.
«Βασική µας στόχευση είναι οι υποδοµές», δεσµεύθηκε ο ισχυρός άντρας της Lamda Development,
ενώ ερωτηθείς για το τι θα δούµε σε πέντε χρόνια από τώρα στο Ελληνικό, ο κ. Αθανασίου
εξήγησε: «Σε ορίζοντα πενταετίας θα έχει αναπτυχθεί όλη η ακτογραµµή, µε ανέγερση ξενοδοχείου και
οικιστικών ακινήτων. Θα δούµε βίλες, πύργους µε γραφειακούς χώρους (office towers), αλλά και µια
ολόκληρη έξυπνη πόλη (smart city)». Σύµφωνα µε τον ίδιο, «µια από τις πρώτες smart cities στον κόσµο θα
κάνει την εµφάνισή της στο Ελληνικό».
Kontomerkos: Είναι τιµή µας να επενδύσουµε στην Ελλάδα
Σε παρέµβασή του στο ίδιο συνέδριο, ο Διευθύνων Σύµβουλος της Μοhegan Gaming and
Entertainment, Mario Kontomerkos, χαρακτήρισε καθοριστικό το έργο στο Ελληνικό.
Υπενθυµίζεται εδώ ότι η κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στον
διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας Καζίνο στο Ελληνικό.
«Είναι τιµή µας να επενδύσουµε στην Ελλάδα. Ανυποµονούµε να ξεκινήσουµε», δήλωσε ο κ. Kontomerkos,
τονίζοντας πως µια επένδυση τέτοιου βεληνεκούς, όπως το ολοκληρωµένο τουριστικό συγκρότηµα µε
Καζίνο (Inspire Athens), θα επιτύχει µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων πλευρών.
Η επένδυση για το Καζίνο – όπως και για ολόκληρο το έργο του Ελληνικού – θα αποτελέσει
µια «εξαιρετική ευκαιρία ώστε να δει όλος ο κόσµος ότι οι ελληνικές αρχές και οι ξένοι
επενδυτές µπορούν να συνεργαστούν σε µια τόσο µεγάλη επένδυση. Μπορούµε να
αποτελέσουµε µοντέλο για να δουν οι ξένοι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις», συµπλήρωσε.
Ο ισχυρός άντρας της Mohegan χαρακτήρισε τεράστια επιτυχία τον διαγωνισµό για την
παραχώρηση άδειας λειτουργίας Καζίνο, καθώς ήταν ένας διαγωνισµός που, όπως τόνισε,
συνοδεύθηκε από απόλυτη διαφάνεια και υψηλό επαγγελµατισµό.
Ο ίδιος επανέλαβε ότι µε τη λειτουργία του Καζίνο θα αυξηθούν τα έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο, αλλά
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και ότι θα δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, τονώνοντας την απασχόληση – και κατ’
επέκταση – την οικονοµία της χώρας.
Βασιλείου: Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ρευστότητα για να στηρίξουν τις επενδύσεις
Συµµετέχοντας στο ίδιο πάνελ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος της Eurobank,
Κωνσταντίνος Βασιλείου, έκανε ειδική αναφορά στον κοµβικό ρόλο που διαδραµατίζει η τράπεζα
στην προώθηση της επένδυσης στο Ελληνικό.
«Πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο που θα οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες ηµέρες», σηµείωσε ο κ.
Βασιλείου, για να επιβεβαιώσει πως «οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα ώστε
να στηρίξουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα».
Παπαθανάσης: Θα κάνουµε τη χώρα success story στην Ευρώπη
Εµβληµατικό χαρακτήρισε το έργο στο Ελληνικό και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, σηµειώνοντας και ο ίδιος από την πλευρά του πως «είµαστε
έτοιµοι να ξεκινήσουµε τις κατασκευές στο πρώην αεροδρόµιο».
«Μπορεί να είµαστε στην καρδιά του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας, ωστόσο δεν στοχεύουµε να πάµε
πίσω αυτή τη µεγάλη επένδυση», τόνισε, για να συµπληρώσει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη
«ξεκλείδωσε» την επένδυση στο Ελληνικό και πλέον στοχεύει να την «τρέξει». «Μαζί µε τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, ‘τρέχουµε να ξεµπλοκάρουµε’ το project»,
πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης, κάνοντας λόγο για τη µεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ελλάδας.
«Πρόκειται για µια σηµαντική στροφή για τη χώρα που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα
συµβάλλει στο ελληνικό ΑΕΠ», σηµείωσε ο κ. Παπαθανάσης.
«Με το Ελληνικό θα κάνουµε τη χώρα success story στην Ευρώπη», δεσµεύθηκε ο κ. Παπαθανάσης για να
τονίσει πως η Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά. «Στηρίζουµε µε fast track διαδικασίες τις µεγάλες επενδύσεις και
παρέχουµε φορολογικά κίνητρα για να έρθουν αυτές οι επενδύσεις στη χώρα µας», συµπλήρωσε.
Γεωργιάδης: Στόχος να καταστεί η Ελλάδα φιλική στις επενδύσεις
Συµµετέχοντας σε άλλο πάνελ του ίδιου συνεδρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, σηµείωσε πως παραµένει ο στόχος να καταστεί η Ελλάδα µια χώρα φιλική προς τις
επενδύσεις.
«Αυτή τη στιγµή, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, λόγω της πανδηµίας», ανέφερε για να προσθέσει πως
«προτεραιότητα είναι τώρα η διαχείριση της κρίσης. Δίνουµε µια µάχη. Μετά τη µάχη, στόχος µου είναι να
συνεχίσω τις µεταρρυθµίσεις ώστε η Ελλάδα να γίνει φιλική στις επενδύσεις», δεσµεύθηκε. Πηγή: insider.gr
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Χρήστος Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009,
σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Πώς µπορούν να συµβάλλουν οι τράπεζες
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα, µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων
Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των
32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Οι απειλές για την κερδοφορία των τραπεζών
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Μυλωνάς (Εθνική): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή
µετάβαση
#Εθνική Τράπεζα
#Παύλος Μυλωνάς
Newsroom 17/12/2020 12:54 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που
θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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«Παράθυρο» για την επόµενη µέρα των τραπεζών άνοιξε η Κοµισιόν Κύριο
Στήριξη της σύστασης και συνεργασίας εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (ΕΔΠΣ) σε
επίπεδο ΕΕ πρόετεινε χτες µεταξύ άλλων η Κοµισιόν για τη την πρόληψη της µελλοντικής συσσώρευσης µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως αποτέλεσµα της κρίσης του
κορονοϊού. Στόχος της στρατηγικής είναι να εξασφαλίζει ότι τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις της ΕΕ
εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση που χρειάζονται.
Όπως ανέφερε η Κοµσιόν «οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι φορείς που παρέχουν
αρωγή σε τράπεζες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αφαιρούν ΜΕΔ από
τους ισολογισµούς τους. Έτσι βοηθούν τις τράπεζες να επικεντρωθούν εκ νέου στη χορήγηση δανείων σε
βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντί να διαχειρίζονται ΜΕΔ.
Η Επιτροπή είναι έτοιµη να στηρίξει τα κράτη µέλη στη δηµιουργία εθνικών ΕΔΠΣ — εφόσον το επιθυµούν
— και θα διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη δηµιουργία
ενός ενωσιακού δικτύου εθνικών ΕΔΠΣ. Παρόλο που οι εθνικές ΕΔΠΣ είναι πολύτιµες διότι διαθέτουν
εγχώρια εµπειρογνωµοσύνη, ένα ενωσιακό δίκτυο εθνικών ΕΔΠΣ θα µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα
στους εθνικούς φορείς να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να επιβάλλουν πρότυπα δεδοµένων και
διαφάνειας και να συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους. Το δίκτυο των ΕΔΠΣ θα µπορούσε επίσης να
χρησιµοποιεί τον κόµβο δεδοµένων για τον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ τους, µε σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους επενδυτές, τους οφειλέτες και τους διαχειριστές. Η πρόσβαση
σε πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές ΜΕΔ προϋποθέτει την τήρηση όλων των σχετικών κανόνων για την
προστασία των δεδοµένων των οφειλετών» αναφέρει η Επιτροπή.
Επίσης η Κοµισιόν επιτρέπει την άµεση χρηµατοδότηση από το κράτος της κεφαλαιακής βάσης των
τραπεζών, για την περίπτωση που αυτές αντιµετωπίσουν κεφαλαιακές «τρύπες» εξαιτίας ζηµιών από τα
δάνεια του Covid-19.
«Παρόλο που ο τραπεζικός τοµέας της ΕΕ είναι συνολικά πολύ πιο υγιής από ό, τι µετά τη
χρηµατοπιστωτική κρίση, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές αντιδράσεις οικονοµικής
πολιτικής. Δεδοµένων των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας κρίσης στον τοµέα της υγείας, οι αρχές έχουν
τη δυνατότητα να εφαρµόζουν προληπτικά µέτρα δηµόσιας στήριξης, όπου χρειάζεται, ώστε να
διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της οδηγίας της
ΕΕ για την ανάκαµψη και την εξυγίανση των τραπεζών και τα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων» ανέφερε
χτες η Κοµισιόν.
Στο µεταξύ µιλώντας χτες στο Capital Link Forum, ο κ. Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της SMERemediumCap
τα τρέχοντα επίπεδα NPE στα βιβλία των τραπεζών ανέρχονται σε 59,9 δισ. ευρώ (34 δισ. ευρώ
επιχειρηµατικά µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα), εκ των οποίων 23 δισ. ευρώ έχουν πουληθεί ή πρόκειται να
πουληθούν και 40 δισ. ευρώ έχουν ή πρόκειται να τιτλοποιηθούν.
Η αναδιάρθρωση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας αξίας, αποτελεί
µια µοναδική, αυτή τη στιγµή, επενδυτική ευκαιρία µε ελκυστικές αποδόσεις, στην Ελλάδα, είπε ο κ.
Καραµούζης.
Παράλληλα οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας χθες στο
22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum χαρακτήρισαν πολύ κρίσιµη περίοδο που διανύουµε
σηµειώνοντας ότι ο ρόλος των τραπεζών πρέπει και θα είναι κοµβικός και καταλυτικός στην προσπάθεια
που κάνει η οικονοµία και οι επιχειρήσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της
οικονοµίας από τις τράπεζες, επεσήµανε ότι η επόµενη χρονιά, όπως τόνισε ο CEO της Eurobank, κύρια
προτεραιότητα για τις τράπεζες θα είναι να χρηµατοδοτήσουν την Οικονοµία ώστε να καλύψει το
τεράστιο επενδυτικό κενό, των περίπου 100 δισ. ευρώ, που άφησε πίσω της η 10ετής κρίση.
Από την πλευρά του, ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας για το ρόλο των τραπεζών
την επόµενη ηµέρα µε φόντο και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. που ξεπερνούν τα 70
δισ. ευρώ, σηµείωσε πως «οι τράπεζες πρέπει να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σηµείωσε πως η
επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
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ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά.
Από την πλευρά του, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς έδωσε ιδιαίτερη έµφαση
στην τεχνολογική επανάσταση που λαµβάνει χώρα ευρύτερα, αλλά και στη σηµασία του ψηφιακού
µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που
διαµορφώνει η πανδηµία.
Γιώργος Αλεξάκης
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Talk of the market: Μακροπρόθεσµοι επενδυτές ενόψει, σε τίτλους και …
αγροτικά προϊόντα
Μπορεί τα εµβόλια να είναι στο …δρόµο αλλά ο SARS Cov2 δείχνει το πιο σκληρό του
πρόσωπο υποχρεώνοντας µεγάλες χώρες σε πιο σκληρά lockdown. Δοκιµάζει επίσης τις δυνατότητες της
χώρας µας αναδεικνύοντας αβεβαιότητες για τον αντίκτυπο στην οικονοµία.
Η κατάσταση στο λιανεµπόριο είναι ενδεικτική. Ας σηµειωθεί ότι στοιχεία της Ελλ.Στατ., στο
πλαίσιο της µελέτης για το τζίρο της αγοράς υπό το καθεστώς των περιοριστικών µέτρων, δείχνουν
ότι στο εννεάµηνο πραγµατοποιήθηκε τζίρος 193,8 δισ. ευρώ από 228,6 δισ. ευρώ στο
αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, που σηµαίνει απώλειες 34,8 δισ. ευρώ. Μόνο στο γ’ τρίµηνο (Ιούλιος –
Σεπτέµβριος 2020) πραγµατοποιήθηκε τζίρος 69,8 δισ. ευρώ έναντι 82,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα
πέρυσι µε τις απώλειες να φτάνουν τα 13,1 δις. ευρώ. Τη µεγαλύτερη µείωση στον κύκλο εργασιών
κατά 50,4% στο γ’ τρίµηνο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις καταλυµάτων και εστίασης.
Ενδεικτικά της ζηµιάς που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις, σε επίπεδο τζίρου και κερδοφορίας, είναι
επίσης τα οικονοµικά αποτελέσµατα εννεαµήνου που δηµοσιεύουν αυτό το διάστηµα οι
εισηγµένες εταιρείες. Πάντως οι αναλυτές είναι καθησυχαστικοί εκτιµώντας ότι η ανάκαµψη θα είναι
ξεκάθαρη το 2021.
Από την άλλη µεριά το κλίµα στο Χρηµατιστήριο είναι σε γενικές γραµµές θετικό. Πάνω από τις
800 µονάδες βρέθηκε ενδοσυνεδριακά χθες ο Γενικός Δείκτης, αν και έκλεισε χαµηλότερα, ενισχυµένος
πάντως κατά 0,63%, µε την αξία των συναλλαγών ναι διαµορφώνεται σε 112 εκατ. ευρώ, γεγονός που
υποδηλώνει πιο µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις.
Ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% το 2021 προβλέπει ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούρας, σηµειώνοντας µετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ότι η οικονοµία θα µεγεθυνθεί
µε υψηλότερο ρυθµό σε σχέση µε τον µέσο όρο στην Ευρώπη.
Μισό δισ. ευρώ πάνω από τον αναθεωρηµένο στόχο διαµορφώθηκαν τα φορολογικά έσοδα
του Νοεµβρίου. Ανήλθαν σε 3,596 δισ. ευρώ, µε υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 521 εκατ. ευρώ. Στο
ενδεκάµηνο ο προϋπολογισµός εµφανίζει πρωτογενές έλλειµµα 13,808 δισ. ευρώ όταν πέρυσι σηµείωνε
πλεόνασµα 6,945 δισ. ευρώ. Πάντως η υπέρβαση του στόχου εσόδων διευκολύνει ταµειακά το
υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη,
που εκτίµησε ότι το lockdown θα επηρεάσει κυρίως τα έσοδα Δεκεµβρίου.
Συγκλίνουν µε την πρόβλεψη για ανάπτυξη πάνω από 4% το 2021 οι τραπεζίτες. Η επιστροφή
της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε συνδυασµό µε τους
πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό το στόχο για τα επόµενα
χρόνια, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου,
στο Capital Link Forum. Τόνισε µεταξύ άλλων ότι το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την
Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση
της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία.
Κρίσιµος είναι βέβαια ο ρόλος των τραπεζών στην ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να
ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του προγράµµατος.
Το µέλλον είναι digital, είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς,
µιλώντας επίσης στο Capital Link Forum αναφερόµενος στις δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία
χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και τόνισε ότι η πανδηµία επιταχύνει τις τάσεις.
Σηµείωσε ωστόσο και τους κινδύνους, την κυβερνοασφάλεια και τους περιορισµούς που θέτουν οι
ρυθµιστικές αρχές.
Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26
GHz, µετά από 6 γύρους υποβολής προσφορών. Οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που
ενδιαφέρθηκαν Cosmote, Vodafone, Wind θα πληρώσουν στο ελληνικό δηµόσιο για τα
δικαιώµατα 372,3 εκατ. ευρώ και ειδικότερα, η Cosmote θα πληρώσει 123 εκατ. ευρώ,
η Vodafone 130,2 εκατ. ευρώ και η Wind 119 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δικτύων 5G.
Η έκτακτη γενική συνέλευση της Tέρνα Ενεργειακής ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 0,17
ευρώ ανά µετοχή µε ηµεροµηνία πληρωµής την 28η Δεκεµβρίου, καθώς και τη χορήγηση έως και 2,5 εκατ.
ευρώ δωρεάν µετοχών σε εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. και ανώτερα στελέχη για τη συµβολή τους στην
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επίτευξη των οικονοµικών στόχων της εταιρείας.
Η AΔΜΗΕ Συµµετοχών ανακοίνωσε ότι τα funds που ελέγχονται από
την Silchester International Investors LLP στις 14.12.2020 κατείχαν 23.113.776 µετοχές ή 9,96% από
30.014.813 µετοχές ή 12,94% στις 19.06.2017.
Εντωµεταξύ, επενδυτές προσελκύει σταδιακά ο αγροτικός τοµέας. Ενδεικτικό είναι ότι εγκρίθηκε
το καταστατικό του πρώτου Αγροτικού Συνεταιρισµού στο οποίο µετέχει ιδιώτης επενδυτής. Πρόκειται για
τον Αγροτικό Γαλακτοκοµικό Συνεταιρισµό Μονεµβασιάς µε διακριτικό τίτλο “ΠΑΡΝΩΝ” και µε έδρα τους
Μολάους του νοµού Λακωνίας.
-
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Ψάλτης: Η επενδυτική κοινότητα έδειξε την εµπιστοσύνη της στην Alpha Bank Οι ελληνικές τράπεζες µείωσαν τα NPL's κατά 60%
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη - αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
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Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
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Τι είπε για τον Οδικό Άξονα Άκτιο-Αµβρακία ο Υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής.

«Προχωράμε προς το 2021 με σίγουρα βήματα. Τη χρονιά που τελειώνει,
περάσαμε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα μπορούμε να χαμογελάμε
ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης, με έργα»,
τόνισε
ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας
Καραμανλής.
Ο κ. Καραμανλής μίλησε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest
in Greece.
Υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη, είναι διπλός. «Αφενός να φτάσουμε ως το τέλος της
πανδημίας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιμαστούμε εντατικά για την ανάκαμψη της οικονομίας».
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και
Μεταφορών δουλεύει συστηματικά για να υπηρετήσει τον εθνικό
στόχο.«Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της
ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα για να
πρωταγωνιστήσει».
« Το θετικό είναι ότι μπροστά μας, μαζί με τις δυσκολίες και τους
κινδύνους, έχουμε και μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Να
επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω της
στρατηγικής μας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασμένες
μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν
να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδομών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της
χώρας», σημείωσε.
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Δύο άξονες για τις Υποδομές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο μεγάλους άξονες, γύρω από τους
οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασμός στον τομέα των Υποδομών για το
2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα
δεδομένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόμου
4412. Ο νέος Νόμος θεσμοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και
μελέτες, και το κυριότερο, αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο
πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβλημα των παράλογα
υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο Νόμο για τις
δημόσιες συμβάσεις, μια εμβληματική μεταρρύθμιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μετά το τέλος της
υγειονομικής κρίσης.
Πρόσθεσε
προτάσεις
ιδιωτικού
δημόσιο,
δυνάμεις
σημείωσε.

ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις
καινοτομίας, με τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του
τομέα, μεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
μειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο. «Ενώνουμε
και τα αποτελέσματα μπορούν να είναι εντυπωσιακά»,

Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδομής. «Στόχος
μας είναι να μπουν στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο κ. Καραμανλής και
αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που μέσα στο 2021 αρχίζουν
πλέον να προχωρούν με ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Από τη μία πλευρά, τα μεγάλα έργα
τελματωμένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:

που

η

κυβέρνηση

βρήκε

Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αμβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραμμα
σιδηροδρομικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο κ. Καραμανλής στάθηκε στα σιδηροδρομικά έργα, επισημαίνοντας
ότι το σιδηροδρομικό μας δίκτυο υστερεί σημαντικά και επιπλέον,
λόγω της γεωμορφίας της χώρας μας, τα σιδηροδρομικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όμως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδρομικού
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Όμως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδρομικού
δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που
της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ‘‘μεγάλων
έργων’’ να συμπεριλάβει και τα σιδηροδρομικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Τη
νέα
αναβαθμισμένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόμενο
Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραμμής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική. Φυσικά, το νέο
Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που
περιλαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε όλη
τη χώρα.
fosonline.gr
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Β. Ψάλτης: Οι ελληνικές τράπεζες µείωσαν τα NPL's κατά 60% από το 2016 έως
το τέλος 2019

«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη - αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
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Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
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Οµιλία Χ. Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»

«Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τομείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθμιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού,
στην κατασκευή μαρινών και θεματικών πάρκων», επισήμανε ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «παρά την πανδημία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του fast – track, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως μπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε μέσω συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων είτε μέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναμισμό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις μπορούν να μεταμορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».

Ο Υπουργός Τουρισμού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιμάται ότι θα προσελκύει
εκατομμύρια τουρίστες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η μοναδικότητα της ακτογραμμής που
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θυµίζει νησί, αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συμπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε μαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τομέας με μεγάλες
δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «My Residence – Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νομοθεσίας που επιτρέπει τη μόνιμη διαμονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισμού, μιλώντας για τη διαχείριση της πανδημίας, υπογράμμισε τη σημασία της καλής
συνεργασίας του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με μια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγμα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαμε τον τουρισμό με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιμάσαμε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονομική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαμε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα που εφάρμοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα ελέγχου και δοκιμών EVA για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρμόστηκε σε εισερχόμενους τουρίστες, σε κάθε σημείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέμεινε ασφαλής μέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαμε βραβεία για τα νησιά μας, για
τα ξενοδοχεία μας, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείων, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από μεγάλα
διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Βασίλης Ψάλτης: Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
«Η επικείμενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν μέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσμιας πανδημικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη δέσμευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είμαστε περήφανοι όχι μόνον διότι επιτύχαμε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
μεγαλύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη - αμέσως μετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δρομολογούμε με τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναμική της συναλλαγής αντανακλά όχι μόνον την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσμα της
αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης αλλά και της μεταρρυθμιστικής δυναμικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδομήσει σχέσεις αξιοπιστίας με τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Centerbridge, στη
συνέχεια με την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, με την εν εξελίξει
διαπραγμάτευση με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους μεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισμός των τραπεζικών ισολογισμών μέσω
της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, υπογράμμισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήμερα, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δρομολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισημαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισμό των τραπεζικών ισολογισμών και
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
Αναφερόμενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να μειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήμανε ως κρίσιμη τη συμπεριφορά των
δανείων που σήμερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισμό των οικονομικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά μέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονομία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράμματος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις μέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας, σημείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασμό με τη λειτουργική ετοιμότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους με τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα με
διευρυμένα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπροστά σε μία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των μορατόριων, θα
είναι περιορισμένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, μέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισμός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράμμισε πως μία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράμματος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση μίας νέας γενιάς
NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις με τους διευθύνοντες συμβούλους των υπόλοιπων τριών συστημικών τραπεζών
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σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα στη μετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σημείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγματική οικονομία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιμης σημασίας για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηματικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιμότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστημα οφείλει να συμμετέχει όχι μόνο
ως μηχανισμός για τη βέλτιστη κατανομή των αποταμιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύμβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισμού, της καινοτομίας και της δημιουργίας οικονομιών κλίμακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι μόνον με τον κλασικό διαμεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και με τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
Πηγή: https://www.amna.gr
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«Παράθυρο» για την επόµενη µέρα των τραπεζών άνοιξε η Κοµισιόν
Όπως ανέφερε η Κοµσιόν «οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι φορείς που παρέχουν
αρωγή σε τράπεζες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αφαιρούν ΜΕΔ από
τους ισολογισµούς τους. Έτσι βοηθούν τις τράπεζες να επικεντρωθούν εκ νέου στη χορήγηση δανείων σε
βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντί να διαχειρίζονται ΜΕΔ. Η Επιτροπή είναι έτοιµη να στηρίξει τα
κράτη µέλη στη δηµιουργία εθνικών ΕΔΠΣ — εφόσον το επιθυµούν — και θα διερευνήσει τον τρόπο µε τον
οποίο θα µπορούσε να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη δηµιουργία ενός ενωσιακού δικτύου εθνικών ΕΔΠΣ.
Παρόλο που οι εθνικές ΕΔΠΣ είναι πολύτιµες διότι διαθέτουν εγχώρια εµπειρογνωµοσύνη, ένα ενωσιακό
δίκτυο εθνικών ΕΔΠΣ θα µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα στους εθνικούς φορείς να ανταλλάσσουν
βέλτιστες πρακτικές, να επιβάλλουν πρότυπα δεδοµένων και διαφάνειας και να συντονίζουν καλύτερα τις
δράσεις τους. Το δίκτυο των ΕΔΠΣ θα µπορούσε επίσης να χρησιµοποιεί τον κόµβο δεδοµένων για τον
συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ τους, µε σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους
επενδυτές, τους οφειλέτες και τους διαχειριστές. Η πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές ΜΕΔ
προϋποθέτει την τήρηση όλων των σχετικών κανόνων για την προστασία των δεδοµένων των οφειλετών»
αναφέρει η Επιτροπή. Επίσης η Κοµισιόν επιτρέπει την άµεση χρηµατοδότηση από το κράτος της
κεφαλαιακής βάσης των τραπεζών, για την περίπτωση που αυτές αντιµετωπίσουν κεφαλαιακές «τρύπες»
εξαιτίας ζηµιών από τα δάνεια του Covid-19. «Παρόλο που ο τραπεζικός τοµέας της ΕΕ είναι συνολικά
πολύ πιο υγιής από ό, τι µετά τη χρηµατοπιστωτική κρίση, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν
διαφορετικές αντιδράσεις οικονοµικής πολιτικής. Δεδοµένων των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας κρίσης
στον τοµέα της υγείας, οι αρχές έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν προληπτικά µέτρα δηµόσιας
στήριξης, όπου χρειάζεται, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηµατοδότησης της πραγµατικής
οικονοµίας, στο πλαίσιο της οδηγίας της ΕΕ για την ανάκαµψη και την εξυγίανση των τραπεζών και τα
πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων» ανέφερε χτες η Κοµισιόν. Στο µεταξύ µιλώντας χτες στο Capital Link
Forum, ο κ. Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της SMERemediumCap τα τρέχοντα επίπεδα NPE στα βιβλία των
τραπεζών ανέρχονται σε 59,9 δισ. ευρώ (34 δισ. ευρώ επιχειρηµατικά µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα), εκ
των οποίων 23 δισ. ευρώ έχουν πουληθεί ή πρόκειται να πουληθούν και 40 δισ. ευρώ έχουν ή πρόκειται να
τιτλοποιηθούν. Η αναδιάρθρωση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας
αξίας, αποτελεί µια µοναδική, αυτή τη στιγµή, επενδυτική ευκαιρία µε ελκυστικές αποδόσεις, στην Ελλάδα,
είπε ο κ. Καραµούζης. Παράλληλα οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζικών ιδρυµάτων της
χώρας χθες στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum χαρακτήρισαν πολύ κρίσιµη περίοδο που
διανύουµε σηµειώνοντας ότι ο ρόλος των τραπεζών πρέπει και θα είναι κοµβικός και καταλυτικός στην
προσπάθεια που κάνει η οικονοµία και οι επιχειρήσεις. Ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank κ. Φωκίων
Καραβίας αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας από τις τράπεζες, επεσήµανε ότι η επόµενη
χρονιά, όπως τόνισε ο CEO της Eurobank, κύρια προτεραιότητα για τις τράπεζες θα είναι να
χρηµατοδοτήσουν την Οικονοµία ώστε να καλύψει το τεράστιο επενδυτικό κενό, των περίπου 100 δισ.
ευρώ, που άφησε πίσω της η 10ετής κρίση. Από την πλευρά του, ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
µιλώντας για το ρόλο των τραπεζών την επόµενη ηµέρα µε φόντο και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής
στήριξης της Ε.Ε. που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ, σηµείωσε πως «οι τράπεζες πρέπει να κινητοποιήσουν
γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές
τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά
ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ο διευθύνων σύµβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σηµείωσε πως η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε
θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά. Από την
πλευρά του, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην τεχνολογική
επανάσταση που λαµβάνει χώρα ευρύτερα, αλλά και στη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των
τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η
πανδηµία. Γιώργος Αλεξάκης
Όπως ανέφερε η Κοµσιόν «οι εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων είναι φορείς που παρέχουν
αρωγή σε τράπεζες που αντιµετωπίζουν δυσκολίες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αφαιρούν ΜΕΔ από
τους ισολογισµούς τους. Έτσι βοηθούν τις τράπεζες να επικεντρωθούν εκ νέου στη χορήγηση δανείων σε
βιώσιµες επιχειρήσεις και νοικοκυριά αντί να διαχειρίζονται ΜΕΔ.
Η Επιτροπή είναι έτοιµη να στηρίξει τα κράτη µέλη στη δηµιουργία εθνικών ΕΔΠΣ — εφόσον το επιθυµούν
— και θα διερευνήσει τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορούσε να ενισχυθεί η συνεργασία µε τη δηµιουργία
ενός ενωσιακού δικτύου εθνικών ΕΔΠΣ. Παρόλο που οι εθνικές ΕΔΠΣ είναι πολύτιµες διότι διαθέτουν
εγχώρια εµπειρογνωµοσύνη, ένα ενωσιακό δίκτυο εθνικών ΕΔΠΣ θα µπορούσε να δώσει τη δυνατότητα
στους εθνικούς φορείς να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές, να επιβάλλουν πρότυπα δεδοµένων και
διαφάνειας και να συντονίζουν καλύτερα τις δράσεις τους. Το δίκτυο των ΕΔΠΣ θα µπορούσε επίσης να
χρησιµοποιεί τον κόµβο δεδοµένων για τον συντονισµό και τη συνεργασία µεταξύ τους, µε σκοπό την
ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά µε τους επενδυτές, τους οφειλέτες και τους διαχειριστές. Η πρόσβαση
σε πληροφορίες σχετικά µε τις αγορές ΜΕΔ προϋποθέτει την τήρηση όλων των σχετικών κανόνων για την
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προστασία των δεδοµένων των οφειλετών» αναφέρει η Επιτροπή.
Επίσης η Κοµισιόν επιτρέπει την άµεση χρηµατοδότηση από το κράτος της κεφαλαιακής βάσης των
τραπεζών, για την περίπτωση που αυτές αντιµετωπίσουν κεφαλαιακές «τρύπες» εξαιτίας ζηµιών από τα
δάνεια του Covid-19.
«Παρόλο που ο τραπεζικός τοµέας της ΕΕ είναι συνολικά πολύ πιο υγιής από ό, τι µετά τη
χρηµατοπιστωτική κρίση, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να έχουν διαφορετικές αντιδράσεις οικονοµικής
πολιτικής. Δεδοµένων των ειδικών συνθηκών της τρέχουσας κρίσης στον τοµέα της υγείας, οι αρχές έχουν
τη δυνατότητα να εφαρµόζουν προληπτικά µέτρα δηµόσιας στήριξης, όπου χρειάζεται, ώστε να
διασφαλίζεται η συνέχιση της χρηµατοδότησης της πραγµατικής οικονοµίας, στο πλαίσιο της οδηγίας της
ΕΕ για την ανάκαµψη και την εξυγίανση των τραπεζών και τα πλαίσια των κρατικών ενισχύσεων» ανέφερε
χτες η Κοµισιόν.
Στο µεταξύ µιλώντας χτες στο Capital Link Forum, ο κ. Νίκος Καραµούζης, πρόεδρος της SMERemediumCap
τα τρέχοντα επίπεδα NPE στα βιβλία των τραπεζών ανέρχονται σε 59,9 δισ. ευρώ (34 δισ. ευρώ
επιχειρηµατικά µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα), εκ των οποίων 23 δισ. ευρώ έχουν πουληθεί ή πρόκειται να
πουληθούν και 40 δισ. ευρώ έχουν ή πρόκειται να τιτλοποιηθούν.
Η αναδιάρθρωση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας αξίας, αποτελεί
µια µοναδική, αυτή τη στιγµή, επενδυτική ευκαιρία µε ελκυστικές αποδόσεις, στην Ελλάδα, είπε ο κ.
Καραµούζης.
Παράλληλα οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζικών ιδρυµάτων της χώρας χθες στο
22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum χαρακτήρισαν πολύ κρίσιµη περίοδο που διανύουµε
σηµειώνοντας ότι ο ρόλος των τραπεζών πρέπει και θα είναι κοµβικός και καταλυτικός στην προσπάθεια
που κάνει η οικονοµία και οι επιχειρήσεις.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της
οικονοµίας από τις τράπεζες, επεσήµανε ότι η επόµενη χρονιά, όπως τόνισε ο CEO της Eurobank, κύρια
προτεραιότητα για τις τράπεζες θα είναι να χρηµατοδοτήσουν την Οικονοµία ώστε να καλύψει το
τεράστιο επενδυτικό κενό, των περίπου 100 δισ. ευρώ, που άφησε πίσω της η 10ετής κρίση.
Από την πλευρά του, ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας για το ρόλο των τραπεζών
την επόµενη ηµέρα µε φόντο και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. που ξεπερνούν τα 70
δισ. ευρώ, σηµείωσε πως «οι τράπεζες πρέπει να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σηµείωσε πως η
επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά.
Από την πλευρά του, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς έδωσε ιδιαίτερη έµφαση
στην τεχνολογική επανάσταση που λαµβάνει χώρα ευρύτερα, αλλά και στη σηµασία του ψηφιακού
µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που
διαµορφώνει η πανδηµία.
Γιώργος Αλεξάκης
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Ελληνικό: Ξεκινούν τα έργα στις αρχές του 2021

Τους πρώτους µήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι επισήµως οι εργασίες στο πρώην αεροδρόµιο
του Ελληνικό, όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, σε οµιλία του στο
22ο Capital Link Invest in Greece Forum. Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση «Είµαστε έτοιµοι πια να
ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα» ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την
αισιοδοξία του, ότι ο «δρόµος έχει πλέον ανοίξει»...

Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγµατοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της
έκτασης, ενώ και οι αρχιτεκτονικές µελέτες, τόσο για τα ψηλά κτίρια, όσο και για τα εµπορικά κέντρα,
έχουν ολοκληρωθεί.

Η εξέλιξη του έργου

Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, την πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Η διαµόρφωση
του παράκτιου µετώπου παράκτιο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025, ενώ θα
κατασκευαστεί και δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης.

Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι θα λειτουργεί ξενοδοχείο, συνάπτοντας για το σκοπό αυτό συνεργασία µε την
ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου. Επίσης θα υπάρχουν κατοικίες, ενώ θα αναπτυχθεί και η marina
galleria και το ΙRC. Στόχος επίσης, αποτελεί να αποτελέσει την πρώτη έξυπνη πόλη στην Ελλάδα, καθώς θα
ολοκληρωθεί πληρώντας όλες τις προδιαγραφές για «πράσινη ανάπτυξη»
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
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Χρήστος Μεγάλου (Τράπεζα Πειραιώς): Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην
Ελλάδα από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Greece offers significant tourism investment opportunities: Greek Tourism Minister
Related Stories

Greek Resort named top “World’s Leading Luxury Green Resort”

Ipsos: Greece ranks 5th in top tourism brands globally
There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
improvement and construction of new hotels, establishing specialized forms of tourism and the construction of
marinas and theme parks, Tourism Minister Haris Theoharis noted in his address to the online 22nd annual “Capital
Link Invest in Greece Forum” on Wednesday, ANA reports.
He pointed out that eight investments relating to tourism, amounting to nearly one billion euros, have been approved
using fast-track procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in
the last year, proving the momentum of the tourism market and how investments can transform the city center.
Theoharis especially highlighted the modernisation of the legislative framework for attracting strategic investments –
including the “My Residence-Golden Visa” program – which finally set the stalled investment at the former Hellinikon
airport in motion and could potentially attract millions of tourists.
See Also:
Church donation to the Holy Metropolis of Sweden (photos)
Ancient Greece had Market Economy, 3.000 years earlier than thought
He also referred to the good cooperation between the public and private sector in managing the pandemic, which
enabled the successful and safe opening of Greek tourism.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations, and is an all-year tourism destination,” he
added.
Source: Tornos
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Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Η ψηφιακή µετάβαση στο επίκεντρο της
σύγχρονης τραπεζικής
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που
θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σήµερα

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Στο επίκεντρο της σύγχρονης
τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. , στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «GreeceLooking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάμεις που παγκοσμίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να μειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά
στο ρυθμιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε
άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο μεταξύ των τραπεζών, σημείωσε ο CEO της
Εθνικής, αλλά έχουμε και τις «νέες τράπεζες», εφαρμογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και
προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισμός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναμη είναι η
τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όμως ο πιο σημαντικός παράγοντας
σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά είναι η συμπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο
υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που
ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδημία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις με τρόπο που δεν
περίμεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συμπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και
µετά το τέλος της.
Το μέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίμησε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουμε στην ταχύτητα και στην
απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εμπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα
εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν μία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήματα IT
θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη
βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόμενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και
ασφαλείς σε σύγκριση με τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισμοί που θέτουν οι
ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Π. Μυλωνάς: Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που
θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το
2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν
τη χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Βασίλης Ψάλτης: “Είµαστε περήφανοι για το Galaxy – Αντανακλά τη βελτίωση
της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας”
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.

Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019. Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ)
που δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η
νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των
τραπεζικών ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων
στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
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σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες
µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό
διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες.
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Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η
ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο Παύλος Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον Παύλος Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες
θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα
και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και
άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή
του θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια,
κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι
είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί
που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Οµιλία Χ. Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του fast – track, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης». Και συµπλήρωσε
ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες ενώ οι
ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence – Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας». Ο
Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών EVA
για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα
διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό». Ακολουθήστε
το etravelnews.gr στα social media
Διαβάστε περισσότερα: https://etravelnews.gr/omilia-theohari-sto-capital-link-invest-in-greece-forum/
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Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
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Πρώτη καταχώρηση: Πέµπτη, 17 Δεκεµβρίου 2020, 12:04
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
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ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
Source link
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Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
Πρώτη καταχώρηση: Πέµπτη, 17 Δεκεµβρίου 2020, 12:04
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
ΠΗΓΗ

https://www.ilioupoligiaolous.gr/
Publication date: 17/12/2020 12:20
Alexa ranking (Greece): 2530
https://www.ilioupoligiaolous.gr/elliniko-xekinoyn-ta-erga-stis-arxes-toy-2021

Ελληνικό: Ξεκινούν τα έργα στις αρχές του 2021

Τους πρώτους μήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι
επισήμως

οι

εργασίες

στο

πρώην

αεροδρόμιο

του Ελληνικό, όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύμβουλος
Lamda

της

Development,

σε

ομιλία

του

στο

22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Χρησιμοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση «Είµαστε
έτοιμοι πια να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε το
έργο να

γίνεται πραγματικότητα» ο κ.

Αθανασίου

εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι ο «δρόμος έχει πλέον
ανοίξει».
Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες,
πραγματοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της έκτασης,
ενώ και οι αρχιτεκτονικές μελέτες, τόσο για τα ψηλά
κτίρια,

όσο

και

για

τα

εμπορικά

κέντρα,

έχουν

ολοκληρωθεί.
Η εξέλιξη του έργου Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την
πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ.
Η

διαμόρφωση

του

παράκτιου

μετώπου

παράκτιο

εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025,
ενώ θα κατασκευαστεί και δρόμος που θα συνδέει τη
Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης.
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Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι θα λειτουργεί ξενοδοχείο,
συνάπτοντας για το σκοπό αυτό συνεργασία με την
ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου.
Επίσης θα υπάρχουν κατοικίες, ενώ θα αναπτυχθεί και η
marina galleria και το ΙRC.
Στόχος επίσης, αποτελεί να αποτελέσει την πρώτη έξυπνη
πόλη στην Ελλάδα, καθώς θα ολοκληρωθεί πληρώντας
όλες τις προδιαγραφές για «πράσινη ανάπτυξη»
www.newsit.gr
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Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση

Πρώτη καταχώρηση: Πέµπτη, 17 Δεκεµβρίου 2020, 12:04
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Source link
Γίνετε µέλη στην ενηµερώτικη οµάδα της Αιτωλοακαρνανίας. Ενηµερώστε, ενηµερωθείτε και σχολιάστε τα
πάντα ελεύθερα ΕΔΩ!
Για τα άρθρα που αναδηµοσιεύονται εδώ µε πήγη, ουδεµία ευθύνη εκ του νόµου φέρουµε
καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσµεύουν καθ’
οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.
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Οµιλία Χ. Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του fast – track, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
<!–https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js–>
<!–
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
–>
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence – Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών EVA για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα
διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Ακολουθήστε το etravelnews.gr στα social media
Source: etravelnews.gr
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Χρ. Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς εξηγεί ποιοι είναι οι δύο παράγοντες που µπορούν να
οδηγήσουν τη χώρα σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης τα επόµενα χρόνια
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009,
σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε ο κ. Μεγάλου, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται
στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου
η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον
τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας
της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον Χρήστο Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα,
µπορούν να συµβάλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU
από τη χώρα µε τρεις τρόπους:
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων
Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των
32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του
COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες:
την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Π. Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η
ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence». Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε […]
Το άρθρο Π. Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
εµφανίστηκε πρώτα στο newsique.gr.
Δείτε όλο το άρθρο
★ Πηγή: http://newsique.gr
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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece-Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική
επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ.
Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που
προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη
και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να
αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.
Tags
Εθνική Τράπεζα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Παύλος Μυλωνάς
Τράπεζες
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
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Π. Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η
ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Με όχηµα την «Αργώ» η αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων
Την ονοµασία «Αργώ» που κατά την ελληνική µυθολογία, ήταν το πλοίο στο οποίο επιβιβάστηκαν οι
Αργοναύτες µε σκοπό να πάρουν το χρυσόµαλλο δέρας από την Κολχίδα, δανείζεται η Asset Management
Company (AMC), δηλαδή η bad bank, που προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος για την αντιµετώπιση του
αποθέµατος των κόκκινων δανείων, που έχουν οι τράπεζες στους ισολογισµούς τους.
Οι λεπτοµέρειες της πρότασης αναλύθηκαν για πρώτη φορά δηµόσια χθες από τον διευθυντή της
διεύθυνσης χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας της ΤτΕ κ. Σπύρο Παντελιά στο πλαίσιο του Capital Link
Forum. Η δηµοσιοποίηση συνέπεσε µε την παρουσίαση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της
πρότασής για τη δηµιουργία εθνικών bad banks προκειµένου οι τράπεζες να διαχειριστούν το πρόβληµα
των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPEs) που θα αφήσει πίσω της η κρίση της πανδηµίας.
Το project Argo, όπως προτείνεται από την ΤτΕ, βασίζεται στη λογική της µη επιβάρυνσης του Έλληνα
φορολογούµενου, αφού οι τράπεζες που θα θελήσουν να µεταφέρουν τα κόκκινα δάνεια στην AMC, θα
πρέπει να καταβάλλουν ετήσιο φόρο εισόδου στο σχήµα για πέντε συνεχή χρόνια.
Ο φόρος θα ισούται µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των µη εξυπηρετούµενων δανείων που θα
µεταφέρουν στην AMC. O φόρος εισόδου θα πληρώνεται έναντι της εγγύησης που θα παρέχει το δηµόσιο
για τη ζηµιά που θα προκύπτει από την αποτίµηση του χαρτοφυλακίου µεταξύ της τιµής µεταφοράς τους
στην AMC και της τιµής βάσει της οποίας θα το αγοράζουν οι επενδυτές. Ο φόρος θα καταβάλλεται κατά
61% σε µετρητά και κατά 39% µέσω συµψηφισµού µε τον αναβαλλόµενο φόρο (DTC).
Με τον τρόπο η λύση «Αργώ» επιχειρεί να αντιµετωπίσει ταυτόχρονα το υψηλό απόθεµα των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, που διαµορφώνεται στο 37% του χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών και
της χαµηλής ποιότητας του κεφαλαίου τους, που σε ποσοστό 75% αποτελούνται από αναβαλλόµενο φόρο.
Εκτός από τον ετήσιο φόρου εισόδου, το Δηµόσιο θα αποζηµιώνεται για την παροχή της εγγύησης
λαµβάνοντας προµήθεια, ενώ θα κρατά και το 90% των τίτλων χαµηλής διαβάθµισης (junior notes) που θα
εκδοθούν.
Η «Αργώ», όπως εξήγησε ο κ. Παντελιάς θα τιτλοποιεί τα κόκκινα δάνεια που θα µεταφέρουν οι τράπεζες
στο σχήµα και θα πουλά το 50% των τίτλων υψηλής διαβάθµισης (senior notes) καθώς και το 100% των
τίτλων ενδιάµεσης διαβάθµισης (mezzanine notes) και χαµηλής διαβάθµισης (junior notes) σε ιδιώτες
επενδυτές. Το κράτος θα λαµβάνει το 90% των λεγόµενων super junior τίτλων, δηλαδή ακόµη χαµηλότερης
διαβάθµισης, ενώ η τράπεζα θα διατηρεί το 50% των senior και το 10% των junior.
Η «Αργώ», όπως σηµείωσε ο κ. Παντελιάς θα επιτρέψει στις τράπεζες να παρουσιάζουν έναν καθαρότερο
ισολογισµό, δίνοντάς τους χρόνο να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια και ενισχύοντας
παράλληλα την οικονοµική σταθερότητα. Το σχήµα όπως υπογράµµισε, µπορεί να συµπληρώσει τον
«Ηρακλή», διευρύνοντας την εργαλειοθήκη των τραπεζών για τη µείωση των κόκκινων δανείων σε
συνδυασµό µε το πρόβληµα του αναβαλλόµενου φόρου.
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Β. Ψάλτης: Οι ελληνικές τράπεζες από το 2016 έχουν µειώσει τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα κατά 60% στα 68 δισ. ευρώ
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
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Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών
τραπεζών σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο
κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο
ύπαρξής τους υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες
µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό
διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες.
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Π. Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η
ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Πόσο µειώθηκαν τα NPLs λιγότερο από 4 χρόνια;

«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας
πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και
την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα
της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge,
στη συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν
εξελίξει διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της
Cepal, ενός από τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι
επενδυτές έχουν θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο
κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
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πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
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Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η
ψηφιακή µετάβαση
Τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: "Greece - Looking Ahead With Confidence".
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάμεις που παγκοσμίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να μειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθμιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 μέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο μεταξύ των τραπεζών, σημείωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Εθνικής, αλλά έχουμε και τις "νέες τράπεζες", εφαρμογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναμη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όμως ο πιο
σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά είναι η συμπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδημία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις με τρόπο που δεν περίμεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συμπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και μετά το τέλος
της.
Το μέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίμησε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουμε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εμπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν μία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήματα IT θα πρέπει να αναβαθμιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που
θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόμενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση με τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισμοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Alpha Bank Οι ελληνικές τράπεζες από το 2016 έχουν µειώσει τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη - αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
«Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής
αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
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περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης.
Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην
ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού
προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά.
Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι
µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ !!!

Σιγουράκι το περεταίρω πετσόκοµα στις
χρηµατοδοτήσεις....
Στην αλλαγή του τρόπου πρόσβασης σε δανεισµό όλων των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προχωρά
το υπουργείο Οικονοµικών, µέσω ενός νέου Τειρεσία, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι οφειλές σε
τράπεζες και Δηµόσιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του οικονοµικού επιτελείου για την αντιµετώπιση του
ιδιωτικού χρέους.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο 22o ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» περιλαµβάνεται
στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική
Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους
σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια
επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται»
το σύνολο της πιστοληπτικής του συµπεριφοράς.
Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες θα έχουν πλήρη εικόνα και των οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών
προσώπων στο Δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία και όχι µόνο των δεδοµένων που περιλαµβάνονται
σήµερα στον Τειρεσία, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή οφειλών στις τράπεζες. Με βάση αυτή
τη συνολική εικόνα θα βγαίνει µια συνολική βαθµολογία για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη (credit scoring), η
οποία θα µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του στην εξυπηρέτηση
οφειλών.
Έτσι, για παράδειγµα, ένα φυσικό πρόσωπο που ζητάει ένα καταναλωτικό δάνειο από τράπεζα, χωρίς να
έχει οποιαδήποτε οφειλή σε τράπεζα σε καθυστέρηση, ή ακόµη και χωρίς να έχει καν κάποιο ανοικτό
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υπόλοιπο δανείου, θα µπορεί να αποκλείεται από το δανεισµό, στην περίπτωση που έχει υπέρογκες ή και
καθυστερούµενες οφειλές στην εφορία ή σε ασφαλιστικό ταµείο.

Θα συνεχιστούν τα µέτρα στήριξης
Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα
ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται από το NextGen EU (Ταµείο Ανάκαµψης), ενώ έκανε αναφορά σε
όσες µεταρρυθµίσεις έχουν γίνει µέσα στην πανδηµία αναφέροντας την προώθηση αποκρατικοποιήσεων,
τον νέο πτωχευτικό κώδικα, τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της εταιρικής
διακυβέρνησης αλλά και του θεσµικού πλαισίου για την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Τέλος, τόνισε πως και για την επόµενη χρονιά στόχος του υπουργείου και της κυβέρνησης παραµένει η
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδηµία και επεσήµανε την ανάγκη µαζί
µε την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και την προώθηση µεταρρυθµίσεων να κλείσει το
επενδυτικό κενό που έχει η Ελλάδα επί δεκαετίες.
πηγη
businessdaily.gr
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Π. Μυλωνάς: Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης
υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι ψηφιακό (digital), εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που
θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Στο επίκεντρο της σύγχρονης τραπεζικής η ψηφιακή µετάβαση
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece-Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική
επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ.
Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που
προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και
για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να
αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Ψάλτης (Alpha Bank): Περήφανοι για την επικείµενη ολοκλήρωση του Project
Galaxy
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων
της παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη
δέσµευση της Τράπεζας στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο
διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας
πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα
της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές
έχουν θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε
ο κ. Ψάλτης.

Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική
πρόοδο από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά
60% σε 68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019. Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των
τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο
έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον
εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των
εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των
µορατόριων, θα είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της
οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5%
το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της
κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της
Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία
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διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής
τους υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να
διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την
επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα
των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για
τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα
επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή
και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού
προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με
άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι
µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και
εργοδότες.
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Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή

Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από
εξειδικευµένες οµάδες στελεχών µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε
συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές µεταρρυθµίσεις, αποφέρει
καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.

Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην Ελλάδα,
που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει την
οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
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Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.
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Ψάλτης (Alpha Bank): Οι ελληνικές τράπεζες µείωσαν τα «κόκκινα» δάνειά τους
κατά 60% από 2016 ως 2019
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη - αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
O διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019. Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ)
που δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η
νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των
τραπεζικών ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων
στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Aυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
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διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
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Αθανασίου: Πώς προχωρά ο σχεδιασµός της Lamda για το Ελληνικό
Τι ανέφερε ο Οδυσσέας Αθανασίου κατά τη διάρκεια παρέµβασης στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link
Forum.

Η πανδηµία και η συνακόλουθη επιτάχυνση της στροφής προς τις νέες τεχνολογίες, από τις οπτικές ίνες
µέχρι το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (ΙοΤ, η απευθείας επικοινωνία µεταξύ µηχανών), στρέφει και την υπό
σχεδιασµό επένδυση στο Ελληνικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό υποστήριξε χθες, σύµφωνα µε τα όσα µεταδίδει το euro2day.gr, ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda
Development Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη διάρκεια παρέµβασης στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link
Forum. Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η κοινοπραξία µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου Κωνσταντακόπουλου για
δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού δείχνει τον δρόµο που θα ακολουθήσει
η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός του ακινήτου.

Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Develοpment, «το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα
πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να "τρέξουµε" το project εφεξής». Τα δύο τουριστικά
συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο πρώτο στάδιο της
επένδυσης, στην πρώτη πενταετία, όπως και το τουριστικό συγκρότηµα µε καζίνο (που έχει αναλάβει η
κοινοπραξία Mohegan - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο πύργος κατοικιών, τα µισά έργα διαµόρφωσης του Μητροπολιτικού
Πάρκου κ.α.
Σύµφωνα µε τον κ. Αθανασίου, αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι τεχνικές µελέτες και οι
αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια-τοπόσηµα της επένδυσης, όπως οι πύργοι, το µεγάλο εµπορικό
κέντρο, κ.λπ. «Δεν δηµοσιοποιούµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις
υπογραφές για τη µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί
προσεχώς, το πρώτο διάστηµα του νέου έτους», υποστήριξε.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη και τόνισε πως η
Lamda θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση και στις υποδοµές εντός του Ελληνικού (δρόµοι, δίκτυα κοινής
ωφέλειας, συνδέσεις µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κ.α.)
Όπως εξήγησε ο κ. Αθανασίου, «µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D),
ένας τοµέας που αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις ανακοινώσεις όλο το τελευταίο
διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της Microsoft στη χώρα µας, αλλά όχι
µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R&D και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα τα
επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την «έξυπνη»
διαχείριση νερού, το Internet of Things».
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Βασίλης Ψάλτης: Οι ελληνικές τράπεζες από το 2016 έχουν µειώσει τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60%
"Η επικείμενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν μέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσμιας πανδημικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τη δέσμευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους", επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
"Είμαστε περήφανοι όχι μόνον διότι επιτύχαμε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
μεγαλύτερης τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη - αμέσως μετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δρομολογούμε με τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της μεγάλης
συναλλαγής, εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας", υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναμική της συναλλαγής αντανακλά όχι μόνον την επιχειρησιακή ετοιμότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, "αλλά και τη σημαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσμα της
αποτελεσματικής διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης αλλά και της μεταρρυθμιστικής δυναμικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση".
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδομήσει σχέσεις αξιοπιστίας με τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία με την Centerbridge, στη
συνέχεια με την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, με την εν εξελίξει
διαπραγμάτευση με την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους μεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. "Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων", πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.

Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισμός των τραπεζικών ισολογισμών μέσω
της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παραμένει "κύρια προτεραιότητα" για το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα, υπογράμμισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήμερα, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019. Χαρακτήρισε "εντυπωσιακό" το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ)
που δρομολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισημαίνοντας ότι η
νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισμό των
τραπεζικών ισολογισμών και δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων
στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόμενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να μειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήμανε ως κρίσιμη τη συμπεριφορά των
δανείων που σήμερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισμό των οικονομικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά μέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονομία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράμματος "Γέφυρα" και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις μέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της
πανδημίας, σημείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασμό με τη λειτουργική ετοιμότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους με τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα με
διευρυμένα χρονοδιαγράμματα αποπληρωμής, δημιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα μπροστά σε μία νέα γενιά "κόκκινων δανείων" λόγω των μορατόριων, θα
είναι περιορισμένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, μέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισμός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράμμισε πως μία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράμματος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση μίας νέας γενιάς
NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις με τους διευθύνοντες συμβούλους των υπόλοιπων τριών συστημικών τραπεζών

http://www.capital.gr/
Publication date: 17/12/2020 12:02
Alexa ranking (Greece): 40
https://www.capital.gr/oikonomia/3503225/basilis-psaltis-oi-ellinikes-trapezes-apo-t...

σχετικά με τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα στη μετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σημείωσε ότι "παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγματική οικονομία". Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραμμάτων χρηματοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιμης σημασίας για την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι "οι τράπεζες πρέπει να
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο, καθώς μπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηματικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαμορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις με τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιμότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συμμορφώνονται με τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστημα οφείλει να συμμετέχει όχι μόνο
ως μηχανισμός για τη βέλτιστη κατανομή των αποταμιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύμβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηματοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονομία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισμού, της καινοτομίας και της δημιουργίας οικονομιών κλίμακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες μπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναμη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι μόνον με τον κλασικό διαμεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και με τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
ALPHA BANK
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΛΤΗΣ
ΔΑΝΕΙΑ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Β. Ψάλτης: Οι ελληνικές τράπεζες από το 2016 έχουν µειώσει τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατα κατά 60% στα 68 δισ. ευρώ
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους» επισήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy -της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη- αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας» υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal, της πρώτης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για τη δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων» πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ. ευρώ) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επισήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
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Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες
µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό
διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες.
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Β. Ψάλτης: Οι ελληνικές τράπεζες µείωσαν τα NPL’s κατά 60% από το 2016 έως
το τέλος 2019
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
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Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
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Οι ελληνικές τράπεζες από το 2016 έχουν µειώσει τα µη εξυπηρετούµενα
ανοίγµατα κατά 60% στα 68 δισ. ευρώ
Πρώτη καταχώρηση: Πέµπτη, 17 Δεκεµβρίου 2020, 11:35
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους» επισήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy -της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη- αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας» υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal, της πρώτης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για τη δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων» πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ. ευρώ) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επισήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
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Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες
µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό
διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες.
ΠΗΓΗ
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Β. Ψάλτης: Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων
της παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς
επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη
δέσµευση της Τράπεζας στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο
διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy - της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη - αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.

Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
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σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες
µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό
διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες.
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Ελληνικό: Ξεκινούν τα έργα στις αρχές του 2021
Τους πρώτους µήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι επισήµως οι εργασίες στο πρώην
αεροδρόµιο του Ελληνικό, όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development,
σε οµιλία του στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum. Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική
φράση «Είµαστε έτοιµοι πια να ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται
πραγµατικότητα» ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την αισιοδοξία του, ότι ο «δρόµος έχει πλέον
ανοίξει».
Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγµατοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της
έκτασης, ενώ και οι αρχιτεκτονικές µελέτες, τόσο για τα ψηλά κτίρια, όσο και για τα εµπορικά κέντρα,
έχουν ολοκληρωθεί.
Η εξέλιξη του έργου
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, την πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Η διαµόρφωση
του παράκτιου µετώπου παράκτιο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025, ενώ θα
κατασκευαστεί και δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης.
Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι θα λειτουργεί ξενοδοχείο, συνάπτοντας για το σκοπό αυτό συνεργασία µε την
ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου. Επίσης θα υπάρχουν κατοικίες, ενώ θα αναπτυχθεί και η marina
galleria και το ΙRC. Στόχος επίσης, αποτελεί να αποτελέσει την πρώτη έξυπνη πόλη στην Ελλάδα, καθώς θα
ολοκληρωθεί πληρώντας όλες τις προδιαγραφές για «πράσινη ανάπτυξη»
Πηγή: newsit.gr
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Β. Ψάλτης: Οι ελληνικές τράπεζες µείωσαν τα NPL’s κατά 60% από το 2016 έως
το τέλος 2019
«Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους», επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ) που δροµολογούνται
στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται
ως στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
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Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι «παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
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Ελληνικό: Ξεκινούν τα έργα στις αρχές του 2021 - [Newsit.gr]
Τους πρώτους µήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι επισήµως οι εργασίες στο πρώην αεροδρόµιο
του Ελληνικό, όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, σε οµιλία του στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum. Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση "Είµαστε έτοιµοι πια να
ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα" ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την
αισιοδοξία του, ότι ο "δρόµος έχει πλέον ανοίξει". Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες,
πραγµατοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της έκτασης, ενώ και οι αρχιτεκτονικές µελέτες, τόσο για τα
ψηλά κτίρια, όσο και για τα εµπορικά κέντρα, έχουν ολοκληρωθεί.Η εξέλιξη του έργου Σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα, την πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Η διαµόρφωση του παράκτιου
µετώπου παράκτιο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025, ενώ θα κατασκευαστεί και
δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο...
Τους πρώτους µήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι επισήµως οι εργασίες στο πρώην αεροδρόµιο
του Ελληνικό, όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, σε οµιλία του στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum. Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση "Είµαστε έτοιµοι πια να
ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα" ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την
αισιοδοξία του, ότι ο "δρόµος έχει πλέον ανοίξει". Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες,
πραγµατοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της έκτασης, ενώ και οι αρχιτεκτονικές µελέτες, τόσο για τα
ψηλά κτίρια, όσο και για τα εµπορικά κέντρα, έχουν ολοκληρωθεί.Η εξέλιξη του έργου Σύµφωνα µε το
χρονοδιάγραµµα, την πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Η διαµόρφωση του παράκτιου
µετώπου παράκτιο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025, ενώ θα κατασκευαστεί και
δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο...
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.

Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.

Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.

«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
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Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Tι λένε οι µεγάλοι Έλληνες τραπεζίτες για την επόµενη µέρα στην οικονοµία
Απόστολος Σκουµπούρης

Για τη µεγάλη ευκαιρία αλλά και τη µεγάλη πρόκληση που έχει µπροστά της η Ελλάδα ώστε να περάσει το
Ρουβίκωνα της πανδηµίας και να ανέβει στο άρµα της νέας εποχής του ψηφιακού µετασχηµατισµού για να
εκµεταλλευτεί εποικοδοµητικά τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάπτυξης, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα
«περάσουν» µέσα από τις τράπεζες µίλησαν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζικών
ιδρυµάτων της χώρας χθες στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι τέσσερις κορυφαίοι Έλληνες τραπεζίτες αναφέρθηκαν στην πολύ κρίσιµη περίοδο που διανύουµε όπου
δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία για τη φυγή προς τα εµπρός, σηµειώνοντας ότι ο ρόλος των τραπεζών
πρέπει και θα είναι κοµβικός και καταλυτικός στην προσπάθεια που κάνει η οικονοµία και οι επιχειρήσεις.
Τόνισαν µε έµφαση ότι οι τράπεζες πρέπει να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας,
όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και λειτουργώντας ως επενδυτές και
εργοδότες, αναλαµβάνοντας δηµιουργικό και εµπροσθοβαρή ηγετικό ρόλο.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση, τόνισαν ότι αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής αλλά και ο τοµέας της
τεχνολογίας.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της
οικονοµίας από τις τράπεζες, επεσήµανε ότι το Σεπτέµβριο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της πιστωτικής
επέκτασης στις επιχειρήσεις έφτασε το 8,3%, υψηλότερα επίπεδα από τα µέσα του 2009. Η επόµενη χρονιά,
όπως τόνισε ο CEO της Eurobank, κύρια προτεραιότητα για τις τράπεζες θα είναι να χρηµατοδοτήσουν την
Οικονοµία ώστε να καλύψει το τεράστιο επενδυτικό κενό, των περίπου 100 δισ. ευρώ, που άφησε πίσω της
η 10ετής κρίση.
Η νοµισµατική πολιτική που κινείται σε επίπεδα ρεκόρ παρέχει στην Ελλάδα άφθονα κεφάλαια µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, και υπάρχει πολιτική και κοινωνική συναίνεση για δοµικές
µεταρρυθµίσεις, συµπλήρωσε.
Παράλληλα, σηµείωσε πως η ελληνική Οικονοµία, αν και χτυπήθηκε ισχυρά από την πανδηµική κρίση,
εντούτοις δείχνει σηµάδια ανθεκτικότητας, ενώ οι άµεσες ξένες επενδύσεις συνέχισαν να έρχονται στη
χώρα κατευθυνόµενες σε πληθώρα κλάδων. Η αγορά τιµολογεί ήδη τα παραπάνω και εκτίµησε ότι η
σύγκλιση των αποτιµήσεων στα περισσότερα ελληνικά assets – καθοδηγούµενη από αυτά που συνδέονται
µε τις τράπεζες - µε τις αντίστοιχες αποτιµήσεις των ευρωπαϊκών assets θα συνεχιστεί και θα είναι
ουσιαστική.
Από την πλευρά του, ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας για το ρόλο των τραπεζών
την επόµενη ηµέρα µε φόντο και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. που ξεπερνούν τα 70
δισ. ευρώ, σηµείωσε πως «οι τράπεζες πρέπει να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Σηµείωσε ότι το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, οι τράπεζες µπορούν
να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό
τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες, τόνισε.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σηµείωσε πως η
επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά.
Τόνισε πως το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του
2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την
επόµενη επταετία, στοιχείο που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
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πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και ο τοµέας της
τεχνολογίας.
Μέσα σ' αυτή τη διαδικασία, οι ελληνικές τράπεζες θα παίξουν καταλυτικό ρόλο, παρέχοντας ενδιάµεση
χρηµατοδότηση για να µην υπάρξουν καθυστερήσεις, τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων, αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των
δικών τους σχεδίων. Αυτό θα γίνει συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5
δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν
µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Από την πλευρά του, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς έδωσε ιδιαίτερη έµφαση
στην τεχνολογική επανάσταση που λαµβάνει χώρα ευρύτερα, αλλά και στη σηµασία του ψηφιακού
µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που
διαµορφώνει η πανδηµία. Αναφέρθηκε στην ευρύτερη µετάλλαξη ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα, όπου ο ανταγωνισµός πλέον µεγαλώνει καθώς προκύπτουν και «νέες τράπεζες», αλλά και
εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση
και η εστίαση.
«Το µέλλον θα είναι digital» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μυλωνάς, κάτι που οδηγεί τις τράπεζες
νοµοτελειακά σε µετασχηµατισµό και αλλαγή κουλτούρας, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
ενώ υπογράµµισε πως µια κυρίαρχη πρόκληση του µέλλοντος θα είναι η κυβερνοασφάλεια, η οποία θα
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια.
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«Ψηφιακές γέφυρες» ρίχνει το click away ανάµεσα σε τράπεζες και λιανεµπόριο
ΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΟΦΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Πώς το click away κινητοποιεί τους µηχανισµούς της αγοράς – Ο ανταγωνισµός και οι υπηρεσίες των
τραπεζών που γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσµα στην αγορά του λιανεµπορίου.
Η πανδηµία αλλάζει µε ταχύτητα τις καταναλωτικές συνήθειες µεταβάλλοντας πολύ πιο γρήγορα απ’
ότι περιµέναµε το περιβάλλον των συναλλαγών, τον τρόπο που αλληλεπιδρούν πελάτες- επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις-προµηθευτές και όλοι αυτοί µε τις τράπεζες.
Σε αυτή τη δίνη το πολυσυζητηµένο εργαλείο του click away δίνει άλλο ένα δείγµα της εσπευσµένης
µετάβασης της αγοράς στο µοντέλο που επιτάσσει η ψηφιακή οικονοµία. Και καθώς η σεζόν των
εορταστικών αγορών έχει αρχίσει, στο πεδίο του ανταγωνισµού δεν µπαίνουν µόνον οι επιχειρήσεις του
λιανεµπορίου αλλά και οι τράπεζες.
Το µέλλον είναι digital, όπως είπε και ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας,Παύλος Μυλωνάς,
µιλώντας χθες στο Capital Link Forum. Αναφέρθηκε στις δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία
χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό τονίζοντας παράλληλα ότι η πανδηµία
επιταχύνει τις τάσεις. Πρόκειται για µια εκτίµηση στην οποία συγκλίνουν όλες οι ελληνικές τράπεζες, που
δηλώνουν ισχυρό παρόν και στην νέα πρόκληση της αγοράς του λιανεµπορίου που δίνει µάχη για να
λειτουργήσει υπό τις αντίξοες συνθήκες της υγειονοµικής και οικονοµικής κρίσης.
Το click away δεν είναι εργαλείο µόνο για τους µεγάλους παίκτες αλλά και για µικρές και πολύ µικρές
επιχειρήσεις, ακόµη και αυτές χωρίς e-shop ή site. Toυλάχιστον γι’ αυτό µας διαβεβαιώνουν σήµερα οι
τράπεζες, που έχουν αναπτύξει ειδικά εργαλεία για να ρίξουν «ψηφικές γέφυρες» διασυνδέοντας και τα
µικρά καταστήµατα µε το καταναλωτικό κοινό, σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία. Παρακάτω συγκεντρώσαµε
ορισµένες από αυτές τις υπηρεσίες, πολλές από τις οποίες λειτουργούσαν και πριν την πανδηµία αλλά
πλέον έχουν τελειοποιηθεί και επικοινωνούνται στα δίκτυα συνεργαζόµενων επιχειρήσεων των τραπεζών.
Αlpha Bank: Η Alpha e-Commerce υπόσχεται γρήγορες και ασφαλείς ηλεκτρονικές αγορές ακόµα και από
επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου που δεν διαθέτουν site ή e-shop. Με την εύχρηστη υπηρεσία Alpha eCommerce, οι επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου µπορούν να δέχονται παραγγελίες µέσω τηλεφώνου ή email
και να προχωρούν στην ολοκλήρωση αγορών από την πιστωτική κάρτα, το ψηφιακό πορτοφόλι ή τον
τραπεζικό λογαριασµό του πελάτη. Μέσω ειδικής φόρµας του Alpha e-Commerce η επιχείρηση
συµπληρώνει τα στοιχεία του πελάτη και το ποσό της συναλλαγής και στη συνέχεια του αποστέλλει έναν
ασφαλή σύνδεσµο προκειµένου να ολοκληρώσει την πληρωµή του, πριν επισκεφτεί το κατάστηµα για να
παραλάβει το προϊόν (click away). Η τράπεζα εξηγεί ότι στις επιχειρήσεις που διαθέτουν e-shop η
ολοκλήρωση των αγορών µέσω της υπηρεσίας Alpha e-Commerce πραγµατοποιείται επιλέγοντας µέσα από
τους ηλεκτρονικούς τρόπους πληρωµής, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα για άτοκες δόσεις αλλά
και επιβράβευση µέσω του προγράµµατος Bonus της Αlpha Bank.
Εurobank: Η Eurobank για να εξυπηρετήσει τις πωλήσεις µέσα από το click away έχει επισπεύσει τη
διαδικασία ενεργοποίησης της υπηρεσίας Eurobank Payment Link, που επιτρέπει τη διενέργεια
συναλλαγών χωρίς να χρειάζεται φυσικό POS και χωρίς η επιχείρηση να διαθέτει ηλεκτρονικό κατάστηµα.
Με την υπηρεσία Eurobank Payment Link ακόµα και µικρές επιχειρήσεις λιανικής µπορούν να εξυπηρετούν
τους πελάτες τους οι οποίοι µπορούν να εξοφλήσουν τις αγορές τους µε την κάρτα τους. Μόλις ο πελάτης
ενηµερώσει για τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει, τηλεφωνικά, µε email ή από άλλο µέσο, η επιχείρηση
δηµιουργεί και στέλνει link από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή της, µε αίτηµα πληρωµής για την
ολοκλήρωση της συναλλαγής. Για να δηµιουργηθεί και να σταλεί στον πελάτη link µε αίτηµα πληρωµής η
επιχείρηση ακολουθεί 3 απλά βήµατα: σύνδεση στην πλατφόρµα ePOS της Eurobank, όπου συµπληρώνονται
τα στοιχεία του πελάτη και της συναλλαγής, δηµιουργία του link µε το αίτηµα πληρωµής που αποστέλλεται
στον πελάτη, για να κάνει την πληρωµή της παραγγελίας του στην επιχείρηση και επιλογή του τρόπου
επικοινωνίας και αποστολής του link στον πελάτη – αυτόµατα µε email µέσα από την πλατφόρµα ePOS της
Eurobank ή µε επεξεργασία και αποστολή από την επιχείρηση (µε email, SMS ή/και µέσω social media). Ο
πελάτης λαµβάνει το link µε το αίτηµα πληρωµής και ολοκληρώνει την πληρωµή του online µε την κάρτα
του, εφάπαξ ή µε δόσεις.
Εθνική Τράπεζα: Αντίστοιχες υπηρεσίες προσφέρει η Εθνική Τράπεζα στα συνεργαζόµενα καταστήµατα
του δικτύου της, που ενηµερώνουν σχετικά τους πελάτες τους ότι εφόσον ολοκληρώσουν την επιλογή των
προϊόντων τους π.χ. στην ιστοσελίδα του καταστήµατος, πηγαίνουν στο καλάθι αγορών και επιλέγουν
«παραλαβή από το κατάστηµα». Συµπληρώνουν τα απαραίτητα στοιχεία και επιλέγουν στη συνέχεια την
Εθνική Τράπεζα για να ολοκληρώσουν ηλεκτρονικά την πληρωµή τους. Η Εθνική Τράπεζα επίσης µε τη νέα
αναβαθµισµένη υπηρεσία i-bank e-Simplify, απευθύνεται σε όλες τις ατοµικές, µικρές και µικροµεσαίες
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επιχειρήσεις δίνοντάς τους τη δυνατότητα δηµιουργίας του δικού τους ηλεκτρονικού καταστήµατος χωρίς
να απαιτούνται ειδικές γνώσεις προγραµµατιστή. Επίσης, µέσω της υπηρεσίας Key2Pay προσφέρει σε
επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν e-shop ή τερµατικό POS, τη δυνατότητα: να προωθήσουν τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες τους µε απλό και ασφαλή τρόπο, να πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις, να
αποδέχονται πληρωµές εξ αποστάσεως µέσω χρεωστικής, πιστωτικής και προπληρωµένης κάρτας της
Εθνικής Τράπεζας ή τρίτων τραπεζών, να διαχειρίζονται τις παραγγελίες των πελατών τους,
διασφαλίζοντας παράλληλα την έγκαιρη πληρωµή τους. Η διαδικασία διενεργείται µέσω της αποστολής
ενός email µε συµπληρωµένα τα στοιχεία της συναλλαγής που αφορούν στο αίτηµα πληρωµής προς τους
πελάτες, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες το χρόνο.
Tράπεζα Πειραιώς: Με το πρόγραµµα «Ψωνίζω στη Γειτονιά» η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία µε
την Εθνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (ΕΣΕΕ) κάνει ένα βήµα πέρα από τις
υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής που προσφέρει για καταναλωτές και επιχειρήσεις. Όπως αναφέρει σε
ανακοίνωσή της, οι µικρές επιχειρήσεις αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, είναι
ταυτόχρονα η οικονοµική καρδιά και η πηγή ζωής κάθε τοπικής κοινωνίας. Εξηγεί ότι το πρόγραµµα
“Ψωνίζω στη Γειτονιά” σχεδιάστηκε για να στηρίξει τον εκσυγχρονισµό, την ανάπτυξη και την προοπτική
κάθε µικρής επιχείρησης. Δηµιουργεί τοπικές κοινωνίες αλληλοϋποστήριξης που έχουν κοινές ανάγκες και
στόχους. Ενώνει δυνάµεις και αναδεικνύει πρωτοβουλίες, έτσι ώστε οι µικροί επαγγελµατίες να
αντιµετωπίσουν µε περισσότερα εφόδια τις µικρές αλλά και τις µεγαλύτερες προκλήσεις στην καθηµερινή
ζωή. Προσφέρει κίνητρα στους καταναλωτές, ενώ η πρωτοβουλία γίνεται συµµετοχική, προάγει το
αίσθηµα αλληλεγγύης και στηρίζει τις τοπικές αγορές. Μέσω του προγράµµατος η τράπεζα καλεί τους
καταναλωτές να πραγµατοποιήσουν τις αγορές τους µε πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωµένη κάρτα
Τράπεζας Πειραιώς στις επιχειρήσεις – µέλη του προγράµµατος «Ψωνίζω στη γειτονιά» απολαµβάνοντας
προνόµια. Για τις επιχειρήσεις επίσης υπάρχει µια γκάµα προνοµίων όπως η κλήρωση χρηµατικών επάθλων,
η προβολή της επιχείρησης στα προωθητικά µέσα του προγράµµατος και στο psonizostigeitonia.gr, η
συµµετοχή στο πρόγραµµα yellows κ.α..
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«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
ΚΑΧ
Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.
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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Talk of the market: Μακροπρόθεσµοι επενδυτές ενόψει, σε τίτλους και …
αγροτικά προϊόντα
Μπορεί τα εµβόλια να είναι στο …δρόµο αλλά ο SARS Cov2 δείχνει το πιο σκληρό του
πρόσωπο υποχρεώνοντας µεγάλες χώρες σε πιο σκληρά lockdown. Δοκιµάζει επίσης τις δυνατότητες της
χώρας µας αναδεικνύοντας αβεβαιότητες για τον αντίκτυπο στην οικονοµία.
Η κατάσταση στο λιανεµπόριο είναι ενδεικτική. Ας σηµειωθεί ότι στοιχεία της Ελλ.Στατ., στο
πλαίσιο της µελέτης για το τζίρο της αγοράς υπό το καθεστώς των περιοριστικών µέτρων, δείχνουν
ότι στο εννεάµηνο πραγµατοποιήθηκε τζίρος 193,8 δισ. ευρώ από 228,6 δισ. ευρώ στο
αντίστοιχο διάστηµα πέρυσι, που σηµαίνει απώλειες 34,8 δισ. ευρώ. Μόνο στο γ’ τρίµηνο (Ιούλιος –
Σεπτέµβριος 2020) πραγµατοποιήθηκε τζίρος 69,8 δισ. ευρώ έναντι 82,9 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστηµα
πέρυσι µε τις απώλειες να φτάνουν τα 13,1 δις. ευρώ. Τη µεγαλύτερη µείωση στον κύκλο εργασιών
κατά 50,4% στο γ’ τρίµηνο παρουσίασαν οι επιχειρήσεις καταλυµάτων και εστίασης.
Ενδεικτικά της ζηµιάς που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις, σε επίπεδο τζίρου και κερδοφορίας, είναι
επίσης τα οικονοµικά αποτελέσµατα εννεαµήνου που δηµοσιεύουν αυτό το διάστηµα οι
εισηγµένες εταιρείες. Πάντως οι αναλυτές είναι καθησυχαστικοί εκτιµώντας ότι η ανάκαµψη θα είναι
ξεκάθαρη το 2021.
Από την άλλη µεριά το κλίµα στο Χρηµατιστήριο είναι σε γενικές γραµµές θετικό. Πάνω από τις
800 µονάδες βρέθηκε ενδοσυνεδριακά χθες ο Γενικός Δείκτης, αν και έκλεισε χαµηλότερα, ενισχυµένος
πάντως κατά 0,63%, µε την αξία των συναλλαγών ναι διαµορφώνεται σε 112 εκατ. ευρώ, γεγονός που
υποδηλώνει πιο µακροπρόθεσµες τοποθετήσεις.
Ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% το 2021 προβλέπει ο υπουργός Οικονοµικών
Χρήστος Σταϊκούρας, σηµειώνοντας µετά τη συνεδρίαση του Eurogroup ότι η οικονοµία θα µεγεθυνθεί
µε υψηλότερο ρυθµό σε σχέση µε τον µέσο όρο στην Ευρώπη.
Μισό δισ. ευρώ πάνω από τον αναθεωρηµένο στόχο διαµορφώθηκαν τα φορολογικά έσοδα
του Νοεµβρίου. Ανήλθαν σε 3,596 δισ. ευρώ, µε υπέρβαση έναντι του στόχου κατά 521 εκατ. ευρώ. Στο
ενδεκάµηνο ο προϋπολογισµός εµφανίζει πρωτογενές έλλειµµα 13,808 δισ. ευρώ όταν πέρυσι σηµείωνε
πλεόνασµα 6,945 δισ. ευρώ. Πάντως η υπέρβαση του στόχου εσόδων διευκολύνει ταµειακά το
υπουργείο Οικονοµικών, σύµφωνα µε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη,
που εκτίµησε ότι το lockdown θα επηρεάσει κυρίως τα έσοδα Δεκεµβρίου.
Συγκλίνουν µε την πρόβλεψη για ανάπτυξη πάνω από 4% το 2021 οι τραπεζίτες. Η επιστροφή
της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε συνδυασµό µε τους
πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να επιβεβαιώσουν αυτό το στόχο για τα επόµενα
χρόνια, σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου,
στο Capital Link Forum. Τόνισε µεταξύ άλλων ότι το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την
Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση
της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία.
Κρίσιµος είναι βέβαια ο ρόλος των τραπεζών στην ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να
ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του προγράµµατος.
Το µέλλον είναι digital, είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς,
µιλώντας επίσης στο Capital Link Forum αναφερόµενος στις δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία
χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό και τόνισε ότι η πανδηµία επιταχύνει τις τάσεις.
Σηµείωσε ωστόσο και τους κινδύνους, την κυβερνοασφάλεια και τους περιορισµούς που θέτουν οι
ρυθµιστικές αρχές.
Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής προσφορών για τη χορήγηση
δικαιωµάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26
GHz, µετά από 6 γύρους υποβολής προσφορών. Οι τρεις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που
ενδιαφέρθηκαν Cosmote, Vodafone, Wind θα πληρώσουν στο ελληνικό δηµόσιο για τα
δικαιώµατα 372,3 εκατ. ευρώ και ειδικότερα, η Cosmote θα πληρώσει 123 εκατ. ευρώ,
η Vodafone 130,2 εκατ. ευρώ και η Wind 119 εκατ. ευρώ για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δικτύων 5G.
Η έκτακτη γενική συνέλευση της Tέρνα Ενεργειακής ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος 0,17
ευρώ ανά µετοχή µε ηµεροµηνία πληρωµής την 28η Δεκεµβρίου, καθώς και τη χορήγηση έως και 2,5 εκατ.
ευρώ δωρεάν µετοχών σε εκτελεστικά µέλη του Δ.Σ. και ανώτερα στελέχη για τη συµβολή τους στην
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επίτευξη των οικονοµικών στόχων της εταιρείας.
Η AΔΜΗΕ Συµµετοχών ανακοίνωσε ότι τα funds που ελέγχονται από
την Silchester International Investors LLP στις 14.12.2020 κατείχαν 23.113.776 µετοχές ή 9,96% από
30.014.813 µετοχές ή 12,94% στις 19.06.2017.
Εντωµεταξύ, επενδυτές προσελκύει σταδιακά ο αγροτικός τοµέας. Ενδεικτικό είναι ότι εγκρίθηκε
το καταστατικό του πρώτου Αγροτικού Συνεταιρισµού στο οποίο µετέχει ιδιώτης επενδυτής. Πρόκειται για
τον Αγροτικό Γαλακτοκοµικό Συνεταιρισµό Μονεµβασιάς µε διακριτικό τίτλο “ΠΑΡΝΩΝ” και µε έδρα τους
Μολάους του νοµού Λακωνίας.
naftemporiki.gr
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Βασιλείου: Κεντρικός ο ρόλος της Eurobank στην άντληση των κεφαλαίων για
τη χρηµατοδότηση του Ελληνικού
- Η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την αναπτυξιακή πορεία
της χώρας.
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
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Σκυλακάκης: “Προτείνουµε 200 έργα και 60 µεταρρυθµίσεις στο Σχέδιο
Ανάκαµψης”

Η ελληνική πλευρά έχει προτείνει µία λίστα µε 200 έργα και µε 60 µεταρρυθµίσεις.
Στόχος είναι στο σκέλος των δανείων των 13 δισ. ευρώ να λάβουν χώρα
επενδύσεις 30 δισ. ευρώ µέσω µόχλευσης. Σηµαντικό ρόλο στο σκέλος των
επιδοτήσεων σε ΣΔΙΤ σε εύρος 5 – 7 δισ. ευρώ.
Το σχεδιασµό της Ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαµψης των 32 δισ.
ευρώ που ενεργοποιείται το 2021 περιέγραψε στο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum “Greece –
Looking Ahead With Confidence” o αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Θοδωρής Σκυλακάκης.
Όπως επισήµανε, η ελληνική πλευρά έχει προτείνει µία λίστα µε 200 έργα και µε 60 µεταρρυθµίσεις που
θα περιλαµβάνει το εν λόγω σχέδιο. Εξήγησε βέβαια πως τα 200 αυτά έργα υπερκαλύπτουν το διαθέσιµο
ποσό από το Ταµείο Ανάκαµψης της ΕΕ. Και αυτό γιατί µέσα από τις διαβουλεύσεις που λαµβάνουν χώρα
µε την Κοµισιόν ήταν εξ αρχής κατανοητό πως θα γίνει µία επιλογή έργων ώστε να ενταχθούν τελικά αυτά
που θα πληρούν τις προϋποθέσεις.
Στόχος είναι στο σκέλος των δανείων των 13 δισ. ευρώ να λάβουν χώρα επενδύσεις 30 δισ. ευρώ µέσω
µόχλευσης. Ενώ στο σκέλος των Δηµοσίων Επενδύσεων σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν συνέργειες
τύπου ΣΔΙΤ σε εύρος 5 – 7 δισ. ευρώ.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών αναλυτικά µίλησε για µία µεγάλη διαφορά στο νέο επενδυτικό
ταµείο εν συγκρίσει µε το παρελθόν. Η διαφορά είναι όπως είπε τα δάνεια του Σχεδίου Ανάκαµψης «διότι
µιλάµε για ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο σε όρους αξίας».
Εκτίµησε πως µπορεί τα 13 δισ. ευρώ δανείων που δίνει η ΕΕ να γίνουν το όχηµα για 30 δισ. ευρώ προς τον
ιδιωτικό τοµέα µε τη µορφή χαµηλότοκων δανείων και µε τη βοήθεια µόχλευσης. «Και αυτό θα έχει
µεγαλύτερη επίπτωση από ότι οι ιδιωτικοποιήσεις που θα συνεχίσουν να είναι σηµαντικές και θα
συνεχίσουµε να προσπαθούµε να προχωράνε όσο πιο γρήγορα γίνεται».
Εξήγησε πως στο παραπάνω ποσό προστίθεται το σκέλος των επιδοτήσεων στο οποίο θα δοθεί έµφαση σε
ΣΔΙΤ τα οποία «θα είναι επίσης πάρα πολύ σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης του σκέλους των δηµοσίων
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Επενδύσεων». Εκτίµησε πως θα φτάσουν σε αξία στα 5 µε 7 δισ. ευρώ και µίλησε για «ένα πάρα πάρα πολύ
φιλόδοξο σχέδιο»
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Tσαµάζ (ΟΤΕ): Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ την προσεχή τετραετία
‘Εβγαλε ειδήσεις η παρουσία του Προέδρου και Διευθύνοντα Συµβούλου του ΟΤΕ Μιχάλη Τσαµάζ στο
επενδυτικό forum της Capital Link, καθώς ο επικεφαλς του οµίλου µίλησε για τη στοχοπροσήλωση τα
επόµενα χρόνια στην ανάπτυξη του δικτύου 5G που θα φέρει παράλληλα και επενδύσεις έως και 2 δισ.
ευρώ.
Σύµφωνα µε όσα επισήµανε ο κ. Τσαµάζ, η Ελλάδα προχωρά σταδιακά προς τον ψηφιακό της
µετασχηµατισµό, µε την πανδηµία να έχει αποδειχθεί καταλύτης για αυτό, ωστόσο, υπάρχουν ακόµα πολλά
περιθώρια βελτίωσης.
Για τον ίδιο, επίσης, τα ήδη υπάρχοντα σταθερά και κινητά δίκτυα του ΟΤΕ είναι αποτέλεσµα στοχευµένης
στρατηγικής και συνεχών επενδύσεων: Είναι χαρακτηριστικό ότι από την εταιρία την προηγούµενη
δεκαετία έχει επενδύσει 5 δισ. ευρώ για την εξέλιξη των δικτύων νέας γενιάς, ενώ αναµένονται
επενδύσεις 2 δισ. ευρώ µέσα στα επόµενα τέσσερα χρόνια για την ανάπτυξη δικτύων όπως FTTH και 5G.

Μ.ΜΠ.
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Μεγάλη επιτυχία του Βασίλη Ψάλτη το Project Galaxy της 2ης µεγαλύτερης
τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
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υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το
τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των
αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να
κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη
στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της
δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να
αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό
τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες».
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Στοίχηµα για το 2021 η αξιοποίηση πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης
Ευγενία Τζώρτζη
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός, η κινητοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης για την αναχαίτιση των
επιπτώσεων της κρίσης και η δραστική αντιµετώπιση του προβλήµατος των κόκκινων δανείων τόσο του
παρελθόντος, αλλά και αυτών που θα αφήσει πίσω της η πανδηµία, είναι οι βασικές προκλήσεις για το
τραπεζικό σύστηµα, όπως τις περιέγραψαν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών, που
µίλησαν χθες στο πλαίσιο του Capital Link Forum.
«Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορεί να φέρει τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά», εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου. Αντίστοιχα, ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, επεσήµανε ότι
ένας από τους κύριους στόχους των τραπεζών είναι να βοηθήσουν την οικονοµία να γεφυρώσει το
τεράστιο επενδυτικό χάσµα περίπου 100 δισ. ευρώ ως αποτέλεσµα της δεκαετούς χρηµατοπιστωτικής
κρίσης. «Η νοµισµατική πολιτική και τα χαµηλά επιτόκια είναι σύµµαχοι σε αυτή την προσπάθεια και η
Ελλάδα µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης διαθέτει άφθονα κεφάλαια για να υποστηρίξει την αναπτυξιακή
προσπάθεια», σηµείωσε ο κ. Καραβίας, θέτοντας ως στόχο για τη Eurobank, «να βοηθήσει την οικονοµία να
απορροφήσει αυτά τα κεφάλαια».
Από την πλευρά της Alpha Bank, ο κ. Βασίλης Ψάλτης ανέδειξε τα βήµατα που έχει κάνει µέχρι σήµερα το
τραπεζικό σύστηµα για τη µείωση των κόκκινων δανείων, αλλά και την ισχυρή στήριξη που δόθηκε σε
νοικοκυριά και επιχειρήσεις µέσω του µορατόριουµ δανείων. Η µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
ξεπέρασε τα 40 δισ. ευρώ (στοιχεία 2019), ενώ οι αναστολές στις πληρωµές δανείων αγγίζουν το 15% του
χαρτοφυλακίου των ελληνικών τραπεζών. Κρίσιµη πρόκληση το 2021 θα αποτελέσει η ενεργοποίηση
εργαλείων όπως η Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού, µετά και το πράσινο φως που έδωσε χθες η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη δηµιουργία παρόµοιων µηχανισµών, καθώς και η επέκταση του «Ηρακλή».
Ο κ. Ψάλτης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έντονη δραστηριοποίηση αµερικανικών επενδυτικών
κεφαλαίων στη ελληνική αγορά, µεταξύ των οποίων η Davidson Kempner που είναι ο προτιµητέος επενδυτής
για το project Galaxy, αλλά και στον ισχυρό ρόλο της αγοράς των εταιρειών διαχείρισης, στην ανάπτυξη
της οποίας η Alpha Bank είχε ουσιαστική συµβολή µε την ίδρυση της Cepal, που ήταν η πρώτη εταιρεία
διαχείρισης πιστώσεων η οποία αδειοδοτήθηκε στη χώρα µας.
Ο διευθύνων σύµβουλος του οµίλου της Εθνικής, κ. Παύλος Μυλωνάς, υπογράµµισε τη σηµασία του
ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις
συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία. Οπως σηµείωσε, «το µέλλον θα είναι digital και οι τράπεζες θα
πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην
απλοποίηση των υπηρεσιών, καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα
εργαλεία».
Οπως εξήγησε ο κ. Μυλωνάς, οι δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν το τραπεζικό σύστηµα προς τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων το οποίο αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις
δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων, το ρυθµιστικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα, οι εταιρείες fintech και η τεχνολογική επανάσταση και
κυρίως η συµπεριφορά των πελατών, που ανεβάζει τον πήχυ και για τις τράπεζες.
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Eurobank Η Τράπεζα έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου του Ελληνικού
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας.
Η Τράπεζα έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του
µεγάλου έργου του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή
δυναµική της οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει
και να υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου, συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει
καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια, εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις
δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής
οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας.
Με τη συναλλαγή αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει
συνολικά και χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές
αγορές κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Πώς προχωρά ο σχεδιασµός της Lamda για το Ελληνικό
Η πανδηµία και η συνακόλουθη επιτάχυνση της στροφής προς τις νέες τεχνολογίες, από τις οπτικές ίνες
µέχρι το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (ΙοΤ, η απευθείας επικοινωνία µεταξύ µηχανών), στρέφει και την υπό
σχεδιασµό επένδυση στο Ελληνικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό υποστήριξε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη διάρκεια
παρέµβασης στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum. Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η κοινοπραξία
µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου Κωνσταντακόπουλου για δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο
του Ελληνικού δείχνει τον δρόµο που θα ακολουθήσει η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός του ακινήτου.
Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Develοpment, «το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα
πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να “τρέξουµε” το project εφεξής». Τα δύο τουριστικά
συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο πρώτο στάδιο της
επένδυσης, στην πρώτη πενταετία, όπως και το τουριστικό συγκρότηµα µε καζίνο (που έχει αναλάβει η
κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο πύργος κατοικιών, τα µισά έργα διαµόρφωσης του Μητροπολιτικού
Πάρκου κ.α.

Σύµφωνα µε τον κ. Αθανασίου, αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι τεχνικές µελέτες και οι
αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια-τοπόσηµα της επένδυσης, όπως οι πύργοι, το µεγάλο εµπορικό
κέντρο, κ.λπ. «Δεν δηµοσιοποιούµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις
υπογραφές για τη µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί
προσεχώς, το πρώτο διάστηµα του νέου έτους», υποστήριξε.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη και τόνισε πως η
Lamda θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση και στις υποδοµές εντός του Ελληνικού (δρόµοι, δίκτυα κοινής
ωφέλειας, συνδέσεις µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κ.α.)
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Όπως εξήγησε ο κ. Αθανασίου, «µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D),
ένας τοµέας που αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις ανακοινώσεις όλο το τελευταίο
διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της Microsoft στη χώρα µας, αλλά όχι
µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R&D και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα τα
επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την «έξυπνη»
διαχείριση νερού, το Internet of Things».
Ετικέτες: Lamda Development
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Έρχεται ο Big Brother για όλα τα χρέη των πολιτών: Όλες οι οφειλές σε ένα
ενιαίο προφίλ
16 Δεκεµβρίου 2020 - 08:19 Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο
οποίος θα καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες. Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο
οφειλέτης να λάβει δάνειο από την τράπεζα και πόσο. Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία
και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό,
προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια. Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών
ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum,
λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής
συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο
Ανάκαµψης. Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του...
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«Στον δρόµο της ανάπτυξης µε έργα»
Την επιστροφή της Ελλάδας «στον δρόµο της ανάπτυξης µε έργα», περιέγραψε
ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία
στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, τονίζοντας, παράλληλα,
τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται για επενδύσεις σε τοµείς που έχουµε
συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι τα
logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια,
όπως και η δηµιουργία µεγάλων εµπορευµατικών κέντρων, ώστε η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει τον θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Αναφερόµενος σε άλλο σηµείο της οµιλίας του στην υλοποίηση των έργων υποδοµής, ο κ. Καραµανλής
έκανε λόγο για «ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που
µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα».
Και συνέχισε µε µια σύντοµη περιγραφή των έργων αυτών ως εξής:
«Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα, αλλά κατάφερε να τα σώσει, τα οποία είναι η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας, το Μετρό
της Θεσσαλονίκης, ο αυτοκινητόδροµος Πάτρα-Πύργος, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ο Ε-65 και ο
αυτοκινητόδροµος Άκτιο-Αµβρακία».
Αναφέρθηκε, επίσης, στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, καθώς και το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Τέλος, ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας
δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα
είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
«µεγάλων έργων» να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
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Ελληνικό: Ξεκινούν τα έργα στις αρχές του 2021
Τους πρώτους µήνες του 2021, πρόκειται να ξεκινήσουν κι επισήµως οι εργασίες στο πρώην αεροδρόµιο
του Ελληνικό, όπως διαβεβαίωσε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, σε οµιλία του στο
22ο Capital Link Invest in Greece Forum. Χρησιµοποιώντας τη χαρακτηριστική φράση «Είµαστε έτοιµοι πια να
ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα» ο κ. Αθανασίου εξέφρασε την
αισιοδοξία του, ότι ο «δρόµος έχει πλέον ανοίξει».

Ήδη, το τρέχον έτος και παρά τις αντίξοες συνθήκες, πραγµατοποιήθηκαν κατεδαφίσεις εντός της
έκτασης, ενώ και οι αρχιτεκτονικές µελέτες, τόσο για τα ψηλά κτίρια, όσο και για τα εµπορικά κέντρα,
έχουν ολοκληρωθεί.

Η εξέλιξη του έργου
Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα, την πρώτη πενταετία, θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Η διαµόρφωση
του παράκτιου µετώπου παράκτιο εκτιµάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2025, ενώ θα
κατασκευαστεί και δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης.
Υπενθυµίζεται, επίσης, ότι θα λειτουργεί ξενοδοχείο, συνάπτοντας για το σκοπό αυτό συνεργασία µε την
ΤΕΜΕΣ του Αχιλλέα Κωνσταντακόπουλου. Επίσης θα υπάρχουν κατοικίες, ενώ θα αναπτυχθεί και η marina
galleria και το ΙRC. Στόχος επίσης, αποτελεί να αποτελέσει την πρώτη έξυπνη πόλη στην Ελλάδα, καθώς θα
ολοκληρωθεί πληρώντας όλες τις προδιαγραφές για «πράσινη ανάπτυξη»
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Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021

Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.
Follow @Economiconews
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το
2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο
20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η
Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα
των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα
µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU
από τη χώρα µε τρεις τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
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Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Περισσότερες Ειδήσεις
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Κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Ελληνικό
Με γοργούς ρυθµούς προχωρούν οι µελέτες για το Ελληνικό, προκειµένου να µπορούν να ξεκινήσουν άµεσα
τα έργα, µόλις ολοκληρωθεί η µεταφορά των µετοχών της Ελληνικόν ΑΕ από το ελληνικό δηµόσιο. Όπως
ανέφερε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, µιλώντας στο 22ο Capital
Link Invest in Greece Forum κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, θα υλοποιηθούν οι εργασίες στην
παραλιακή ζώνη, -οπου θα κατασκευαστεί το µεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα, ύψους 200µ., το οποίο έχει
σχεδιαστεί από διεθνούς φήµης αρχιτέκτονα, σε τµήµα του Πολεοδοµικού Κέντρου επί της Λεωφόρου
Βουλιαγµένης, καθώς και σε ένα σηµαντικό τµήµα του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο θα συνδέει το
παραλιακό µέτωπο µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης. Οι επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν την πρώτη
πενταετία θα ξεπεράσουν τα 1,5 δισ. ευρώ. Στο Ελληνικό, ανέφερε ο κ.Αθανασίου, θα δηµιουργήσουµε ένα
κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D Hub) για το οποίο βρισκόµαστε ήδη...
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Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το
2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο
20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η
Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα
των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα
µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU
από τη χώρα µε τρεις τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
The post Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021 appeared first on economico.gr |
Ειδήσεις | Νέα | Επικαιρότητα.
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Βασίλης Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιές οι προκλήσεις για τις
Τράπεζες µετά την πανδηµία

Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας στους
στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, κατά τη
σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
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πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».

Πηγή: mikrometoxos.gr
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Ευάγγελος Κυριαζόπουλος: Η ελληνική ναυτιλία διατηρεί την ηγετική της θέση
Προκειµένου να διατηρήσει η ναυτιλία µας την ηγετική της θέση σε παγκόσµιες και έντονα ανταγωνιστικές
αγορές, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδίδει µεγάλη σηµασία στην εφαρµογή ενός
σταθερού θεσµικού περιβάλλοντος για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες.
Επίσης εστιάζει στην τήρηση των αρχών του ελεύθερου και επί ίσοις όροις ανταγωνισµού, όπως επίσης
και στην ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών συνάµα µε την µεγάλη επαγγελµατική τους εµπειρία.
Τα παραπάνω τόνισε ο Dr. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Ναυτιλίας & Νησιωτικής
Πολιτικής, µιλώντας στο «22ο Ετησιο Capital Link Invest in Greece Forum».
Ακολουθει η οµιλία του κ. Κυριαζόπουλου:
«Διακεκριµένοι εκπρόσωποι της διεθνούς επιχειρηµατικής και ναυτιλιακής κοινότητας,
Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι,
Με τη σειρά µου, εύχοµαι υγεία και αισιοδοξία σε όλους. Εύχοµαι εγκάρδια µια γρήγορη ανάρρωση στον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, που µολύνθηκε µε τον ιό Covid-19,
περιµένοντας να επιστρέψει κοντά µας σύντοµα. Η πανδηµία που επεκτάθηκε τάχιστα σε όλο τον κόσµο
σίγουρα µας ανησυχεί όλους, αλλά ακολουθώντας τις οδηγίες των ειδικών επιστηµόνων, ελπίζουµε ότι
σύντοµα θα ξεπεραστεί.
Είναι µεγάλη τιµή για µένα να συµµετάσχω στο 22ο Ετήσιο φόρουµ Capital Invest Link στην Ελλάδα, µεταξύ
διακεκριµένων µελών της διεθνούς ναυτιλιακής και επιχειρηµατικής κοινότητας και να µοιραστώ µαζί σας
το όραµά µας, την εµπιστοσύνη και τις υψηλές προσδοκίες του ναυτιλιακού τοµέα για τα γεµάτα
προκλήσεις χρόνια που έρχονται.
Επιτρέψτε µου καταρχάς να σας συγχαρώ για την εξαιρετική διοργάνωση αυτού του Φόρουµ και να σας
ευχαριστήσω θερµά που µε τιµήσατε να απευθύνω χαιρετισµό, ειδικά τον µήνα που φέρει το βάρος ενός
ολόκληρου έτους που ταλαιπώρησε πολύ τον κόσµο, ενός έτους που µε τη σειρά του, θα µπορούσε να είναι
το κατώφλι ενός νέου έτους που µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά.
Επιτρέψτε µου επίσης να τονίσω τη µεγάλη σηµασία που αποδίδουµε στην παρουσία µας εδώ. Καθώς
σήµερα, µετά την προσπάθεια που επιτελέστηκε από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη, η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει µια σταθερά ικανοποιητική πορεία.
Αγαπητοί,
Η ναυτιλιακή βιοµηχανία είναι µακράν ο πιο εξωστρεφής τοµέας της εθνικής οικονοµίας, ένας κορυφαίος
παγκόσµιος παράγοντας και µια ιδιαίτερα σηµαντική πηγή εισοδήµατος, πλούτου και κύρους για την
Ελλάδα.
Η ελληνική ναυτιλία ηγείται της διεθνούς ναυτιλιακής βιοµηχανίας παρέχοντας υψηλής ποιότητας
θαλάσσιες υπηρεσίες, µε έναν σύγχρονο στόλο, λειτουργώντας µε τις πιο ενηµερωµένες τεχνικές
διαχείρισης και τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας.
Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία για το 2019, ο ελληνικός εµπορικός στόλος µετρά
περισσότερα από 670 πλοία και κατατάσσεται όγδοος παγκοσµίως. Επιπρόσθετα, οι Έλληνες πλοιοκτήτες
ελέγχουν περισσότερα από 4.536 πλοία διαφόρων κατηγοριών, µε ικανότητα µεταφοράς περίπου 349
εκατοµµύρια dwt κατανεµηµένα ανάµεσα σε πληθώρα διαφορετικών σηµαίων ανά τον κόσµο. Ο ελληνικός
στόλος κατέχει την πρώτη θέση, αντιπροσωπεύοντας το 18% της παγκόσµιας και το 53% της ευρωπαϊκής
χωρητικότητας dwt αντιστοίχως.
Προκειµένου να διατηρήσει η ναυτιλία µας την ηγετική της θέση σε παγκόσµιες και έντονα ανταγωνιστικές
αγορές, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, προσδίδει µεγάλη σηµασία στην εφαρµογή ενός
σταθερού θεσµικού περιβάλλοντος για τις ναυτιλιακές δραστηριότητες, στην τήρηση των αρχών του
ελεύθερου και επί ίσοις όροις ανταγωνισµού, όπως επίσης και στην ναυτοσύνη των Ελλήνων ναυτικών
συνάµα µε την µεγάλη επαγγελµατική τους εµπειρία.
Οι επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στον ναυτιλιακό τοµέα αυξάνονται συνεχώς. Όραµά
µας είναι τα ελληνικά λιµάνια να λειτουργήσουν ως «οχήµατα ανάπτυξης» για τη χώρα, τόσο σε επίπεδο
τοπικών οικονοµιών όσο και σε εθνικό επίπεδο. Αξιοποιώντας το δυναµικό των λιµένων, η Ελλάδα µπορεί
να επανεκκινήσει τη αναπτυξιακή διαδικασία και να αυξήσει την απασχόληση.
Τα αναφερόµενα στοιχεία είναι ήδη πολλά υποσχόµενα. Το λιµάνι του Πειραιά χειρίστηκε 5,65 εκατοµµύρια
TEUs το 2019, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του µεταξύ των κορυφαίων λιµένων εµπορευµατοκιβωτίων
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στη Μεσόγειο και την Ευρώπη. Το άλλο σηµαντικό λιµάνι της Ελλάδας, η Θεσσαλονίκη, διαπραγµατεύτηκε
0,45 εκατοµµύρια TEUs, ενώ οι συµβατικοί όγκοι φορτίου έφτασαν τα 4,47 tn γενικού και χύδην φορτίου,
καθιερώνοντας σταδιακά το ρόλο του ως βασικού κέντρου µεταφόρτωσης για την ευρύτερη γεωγραφική
περιοχή των Βαλκανίων.
Οµοίως, µεταξύ των προτεραιοτήτων του Υπουργείου είναι η παροχή υποστήριξης για τη διευκόλυνση των
διαδικασιών αποκρατικοποίησης στους 10 οργανισµούς λιµένων, του Βόλου, της Ραφήνας, της
Ηγουµενίτσας, της Πάτρας, της Αλεξανδρούπολης, του Ηρακλείου, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της
Κέρκυρας και της Καβάλας σε στενή συνεργασία µε το Ελληνικό Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (είτε µε τη µορφή συµφωνιών παραχώρησης είτε µε τη µορφή ιδίων κεφαλαίων).
Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών από το ΤΑΙΠΕΔ για τρεις από τους προαναφερθέντες
λιµένες, τους λιµένες της Ηγουµενίτσας, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης το περασµένο καλοκαίρι,
ήταν αρκετά επιτυχηµένη. Μετά την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης, ένας σηµαντικός αριθµός γνωστών
διεθνών παραγόντων της αγοράς έχουν υποβάλει τις προσφορές τους, πρόθυµοι να συµµετάσχουν στο
όραµά µας για τη λειτουργία των λιµένων ως ‘µοχλοί ανάπτυξης’. Και εντός των πρώτων µηνών του 2021,
παρόµοιες διαδικασίες υποβολής προσφορών θα ξεκινήσουν για έναν επιπλέον αριθµό λιµένων.
Η κυβέρνησή µας επιδιώκει και ενθαρρύνει τις επενδύσεις. Η Ελλάδα είναι µια δυναµική επικράτεια που
βγαίνει από την κρίση και προσφέρει σηµαντικές επενδυτικές πιθανότητες, λόγω της υψηλής ποιότητας
εργατικού δυναµικού της, της εξαιρετικής γεωστρατηγικής της θέσης στο σταυροδρόµι τριών ηπείρων,
της εξελισσόµενης υποδοµής και του σηµαντικού ορυκτού πλούτου της.
Η Ελληνική Οικονοµία, µπήκε σε ένα προοδευτικό δρόµο. Σας ενθαρρύνω να ακολουθήσετε αυτήν την
ευκαιρία. Να ταυτίσετε την Ελλάδα ως προορισµό επενδύσεων. Να συνεργαστείτε µαζί µας, µε στόχο να
διασφαλίσουµε αµοιβαία οφέλη για όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη.
Για όλους αυτούς τους λόγους, το Capital Link «Φόρουµ Επενδύστε στην Ελλάδα - Κοιτάζοντας µπροστά µε
εµπιστοσύνη» αξίζει επαίνους, καθώς επιδιώκει να δηµιουργήσει γέφυρες συνεργασίας και
αλληλοκατανόησης.
Η Ελλάδα προσβλέπει σε τέτοιες προσπάθειες καθώς πιστεύουµε ότι διαχέουν στην παγκόσµια οικονοµία
ξεκάθαρα το αναγκαίο µήνυµα.
Οι θαλάσσιες µεταφορές συνδέονται άρρηκτα µε τις εξελίξεις στην παγκόσµια οικονοµία και το θαλάσσιο
εµπόριο. Επί του παρόντος, η παγκόσµια οικονοµία βρίσκεται σε περίοδο αλλαγής και αυτό έχει σηµαντικό
αντίκτυπο στη ζήτηση για ναυτιλιακές υπηρεσίες.
Παρά τις δυσκολίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον, η ελληνική
ναυτιλία κατάφερε να διατηρήσει τη διεθνή της θέση. Αυτό οφείλεται στον επαγγελµατισµό και την
προσαρµοστικότητα της ναυτιλιακής µας βιοµηχανίας, η οποία, µε τη συνεχή στήριξη της ελληνικής
κυβέρνησης, κατάφερε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να κοιτάει µε αισιοδοξία προς το µέλλον.
Κυρίες και κύριοι,
Σε αυτό το δυναµικό και ευµετάβλητο οικονοµικό περιβάλλον, εµείς, ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, θα
πρέπει να είµαστε σε θέση να αποφασίζουµε και να δρούµε βάσει ενός στρατηγικού οράµατος που
προσβλέπει στην ανάπτυξη της ναυτιλίας, των λιµένων και των συναφών τοµέων βραχυπρόθεσµα,
µεσοπρόθεσµα και µακροπρόθεσµα. Αυτό είναι απαραίτητο για όλους τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
και εκείνους που διαµορφώνουν τις πολιτικές στη θάλασσα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Κλείνοντας, εξ ονόµατος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αλλά και εξ ονόµατος της
Ελληνικής Εµπορικής και Ναυτιλιακής Κοινότητας εν συνόλω, θα ήθελα για άλλη µια φορά να εκφράσω
την ευγνωµοσύνη µου, που είχα την τιµή να απευθύνω χαιρετισµό σε αυτό το Φόρουµ. Είµαι πεπεισµένος
ότι, για ακόµη µια φορά, θα µας οδηγήσει σε σηµαντικά συµπεράσµατα και θα αποκαλύψει τις µεγάλες
δυνατότητες και τη δυναµική της ελληνικής θαλάσσιας οικονοµίας».
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Ν. Καραµούζης: Μοναδική επενδυτική ευκαιρία η αναδιάρθρωση των
προβληµατικών επιχειρήσεων - [Insider.gr]
Η προηγούµενη ελληνική κρίση δηµιούργησε πάνω από 50 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα επιχειρηµατικά
δάνεια (άνω του 40% του συνόλου των επιχειρηµατικών δανείων), µε περισσότερες από 3.500
υπερχρεωµένες επιχειρήσεις, ενώ η τρέχουσα πανδηµική κρίση πιθανόν να προσθέσει άλλα 7 - 10 δισ. ευρώ
προβληµατικά επιχειρηµατικά δάνεια, είπε µιλώντας χθες στο Capital Link Forum, ο κ. Νίκος Καραµούζης,
πρόεδρος της SMERemediumCap. Η SMERemediumCap που είναι το πρώτο ελληνικό επενδυτικό Ταµείο
Αναδιάρθρωσης και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο του 2020 την πρώτη φάση
άντλησης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ύψους 104,7 εκατ. ευρώ µε συµµετοχή 41 επενδυτών,
συµπεριλαµβανοµένης της EBRD. Όπως είπε ο κ. Καραµούζης, οι επενδύσεις του private equity fund γίνονται
σε επιχειρήσεις σε έσοδα µεταξύ 10 και 100+ εκατ. ευρώ, µε το µέσο ποσό της επένδυσης να κινείται
µεταξύ 5 -15 εκατ. ευρώ και δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετα κεφάλαια για τη...
Η προηγούµενη ελληνική κρίση δηµιούργησε πάνω από 50 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα επιχειρηµατικά
δάνεια (άνω του 40% του συνόλου των επιχειρηµατικών δανείων), µε περισσότερες από 3.500
υπερχρεωµένες επιχειρήσεις, ενώ η τρέχουσα πανδηµική κρίση πιθανόν να προσθέσει άλλα 7 - 10 δισ. ευρώ
προβληµατικά επιχειρηµατικά δάνεια, είπε µιλώντας χθες στο Capital Link Forum, ο κ. Νίκος Καραµούζης,
πρόεδρος της SMERemediumCap. Η SMERemediumCap που είναι το πρώτο ελληνικό επενδυτικό Ταµείο
Αναδιάρθρωσης και Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο του 2020 την πρώτη φάση
άντλησης ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ύψους 104,7 εκατ. ευρώ µε συµµετοχή 41 επενδυτών,
συµπεριλαµβανοµένης της EBRD. Όπως είπε ο κ. Καραµούζης, οι επενδύσεις του private equity fund γίνονται
σε επιχειρήσεις σε έσοδα µεταξύ 10 και 100+ εκατ. ευρώ, µε το µέσο ποσό της επένδυσης να κινείται
µεταξύ 5 -15 εκατ. ευρώ και δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετα κεφάλαια για τη...
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Ο Πάιατ… αναβάθµισε την Ελλάδα από «µεντεσέ» σε «πυλώνα» των ΗΠΑ στην
περιοχή
Ελλάδα

Τις μπίζνες των αμερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα και τα αμερικοΝΑΤΟϊκά συμφέροντα
προώθησε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Ξεχωρίζουµε χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από την οµιλία του:
Για την διήµερη επίσκεψη που πραγµατοπoιεί, σήµερα και αύριο στην Αθήνα, ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ υποστήριξε ότι «θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Δήλωσε ότι «µε τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο
έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν
κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών
και διαδροµών».
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς «µεταρρυθµίσεις» στην Ελλάδα για την απλούστευση της διαδικασίας
αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και δεν ξέχασε να επισηµάνει ότι πιστεύει πως θα
έρθουν έτσι περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις (στην αποθήκευση ενέργειας και τα
θαλάσσια αιολικά πάρκα).
Ο Αµερικανός πρέσβης δεν θα µπορούσε να µην σταθεί στην «αµυντική συνεργασία Ελλάδας και
ΗΠΑ». Εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, για το γεγονός ότι το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ
έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ,
και για τις ενεργειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX που θέλει να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για
την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης
(Development Finance Corporation/DFC).
Είπε ότι οι αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα». Και καλύτερες συνθήκες για µεγάλα κέρδη να προσθέσουµε
εµείς. Πιο συγκεκριµένα, στάθηκε σε επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών, της Amazon, της Microsoft,
της Digital Realty στην Ελλάδα, στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Αναφέρθηκε και στις Pfizer, Cisco
και Deloitte που επεκτείνονται και στη Θεσσαλονικη.
Τέλος αναφερόµενος στο µεγάλο ξεπούληµα στο Ελληνικό (προφανώς ο Πάιατ δεν το είπε ξεπούληµα αλλά
«επένδυση»), εκθείασε την Mohegan που, όπως είπε, είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το καζίνο.
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Ο Αµερικανός διπλωµάτης κάνει τη δουλειά του. Κοιτάζει πώς θα προωθήσει τα αµερικανικά συµφέροντα
στο …οικόπεδο Ελλάδα. Δεν λησµόνησε να χρησιµοποιήσει κι εκφράσεις… συµπάθειας για τη χώρα µας που
αποτελεί, επί της ουσίας, µια από τις µεγαλύτερες αµερικανικές βάσεις στην περιοχή. Έτσι, µεταφέροντας
µήνυµα από τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε: «Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του
γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και
ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια».
Συµπέρασµα: Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα µπορεί να αλλάζουν αλλά οι Πάιατ µένουν. Η χώρα λοιπόν, από
«γεωπολιτικός “µεντεσές”» επί ΣΥΡΙΖΑ (ο Πάιτ τον Ιανουάριο του 2018 είχε δηλώσει: «…η χώρα αποκαθιστά
τον ρόλο της ως γεωπολιτικός “µεντεσές” µεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης γειτονιάς») τώρα…
αναβαθµίζεται σε «πυλώνα». «Μεντεσές» και «πυλώνας για τα συµφέροντα των ΗΠΑ, φυσικά…
Πηγή:www.imerodromos.gr

Η Σφήκα: Επιλογές
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ΜΕΓΑΛΟΥ: ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥ 4% ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2021
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες προκλήσεις είναι η µείωση
του όγκου των µη εξυπηρετούµενων δανείων
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.

http://thebanker.gr/
Publication date: 17/12/2020 09:49
Alexa ranking (Greece): 4828
http://thebanker.gr/%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bb%ce%b7%cf%82-%cf%...

Βασίλης Ψάλτης: Οι ελληνικές τράπεζες από το 2016 έχουν µειώσει τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60%
“Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους”, επεσήµανε, µεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύµβουλός της Alpha Bank,
Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
“Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPL) στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας”, υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, “αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση”.
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. “Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων”, πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.

Μεγάλη µείωση των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα
Ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω
της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει “κύρια προτεραιότητα” για το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο
από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2019. Χαρακτήρισε “εντυπωσιακό” το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (33 δισ.ευρώ)
που δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η
νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των
τραπεζικών ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων
στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους 30 δισ. ευρώ στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος “Γέφυρα” και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά “κόκκινων δανείων” λόγω των µορατόριων, θα είναι
περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως
στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους διευθύνοντες συµβούλους των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών
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σχετικά µε τις αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης
σηµείωσε ότι “παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία”. Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι “οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Νέες συνεργασίες θα επιδιώξει η Lamda Development για το Ελληνικό
Νέες συνεργασίες στο πρότυπο αυτής που έχει συνάψει µε την ΤΕΜΕΣ του Οµίλου Κωσταντακόπουλοu για
τις δύο µονάδες στο παράκτιο µέτωπο της έκτασης του Ελληνικού θα επιδιώξει η Lamda Development.
Αυτό δήλωσε χτες ο Διευθύνων Σύµβουλος της Lamda Oδυσσέας Αθανασίου στην οµιλία του στο
διαδικτυακό Capital Link Forum, τονίζοντας ότι το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί το δείγµα για το πώς
θα τρέξουµε το project.
Να σηµειωθεί ότι η συµφωνία µεταξύ των δύο πλευρών που υπεγράφη τον περασµένο Νοέµβριο προβλέπει
ότι τα δύο ξενοδοχεία µε τα αντίστοιχα τουριστικά -οικιστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του
Ελληνικού θα υλοποιηθούν κατά την πρώτη, πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου, περίοδος κατά την
οποία θα υλοποιηθούν ακόµη οι εργασίες για το Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα µε Kαζίνο- ΙRC (και
ανάδοχο το σχήµα των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), την αναµόρφωση του παράκτιου µετώπου, τη δηµιουργία
του 40% του πάρκου που θα συνδέει το παράκτιο µέτωπο µε τη λεωφόρο Βουλιαγµένης, τον πύργο
κατοικιών µε επιτρεπόµενο ύψος έως 200 µ. και «µε την υπογραφή ενός από τους πιο γνωστούς
αρχιτέκτονες, διεθνούς φήµης», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Lamda. Η νέα αµµώδης παραλία, µεταξύ
της µαρίνας και του Παραλιακού Οικισµού, θα έχει µήκος περίπου ενός χιλιοµέτρου και πλάτος 50 µέτρων
κατά µέσο όρο, ενώ θα συνδέεται µε το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης µέσω του
κυρίως πεζόδροµου περιπάτου.
Συνολικά, οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν την πρώτη πενταετία θα υπερβούν τα 2,5 δισ. ευρώ,
συµπεριλαµβανοµένου και του 1 δισ. ευρώ που εκτιµάται ότι µπορεί να προσεγγίσει η επένδυση για το IRC.
Μέσα στα πρώτα πέντε χρόνια θα αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Το παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού
αναµένεται να αναπτυχθεί µέχρι το τέλος του 2024 ή τις αρχές του 2025. Θα κατασκευάσουµε δρόµο που
θα συνδέει τη Λεωφόρο Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης. Στο Ελληνικό θα αναπτυχθούν µεταξύ
άλλων ξενοδοχεία και κατοικίες στο παράκτιο µέτωπο, και στην περιοχή του Αγίου Κοσµά θα αναπτυχθεί η
«marina galleria» και το ΙRC. Στη µαρίνα θα κατασκευάσουµε το µεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα, ύψους
200µ., το οποίο έχει σχεδιαστεί από διεθνούς φήµης αρχιτέκτονα. Δίπλα σε αυτό το κτίριο θα αναπτυχθεί
µια µεγάλη παραλία 1,3 χλµ..
Αναφορικά µε τις εργασίες που γίνονται αυτή τη στιγµή στο Ελληνικό, ο κ. Αθανασίου στην τοποθέτηση
του τόνισε ότι ήδη γίνονται οι προκαταρκτικές εργασίες, ενώ ακόµη δεν έχουν µπει οι τελικές υπογραφές
µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
«Δεν δηµοσιοποιούµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις υπογραφές για τη
µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί στις αρχές του νέου
έτους».
Αναφερόµενος στην χρηµατοδότηση του έργου, ο κ. Αθανασίου επεσήµανε ότι για τα 5 χρόνια είναι
εξασφαλισµένη, ενώ δίνεται έµφαση στις υποδοµές Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D), έναν τοµέα ο οποίος
αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις ανακοινώσεις όλο το τελευταίο διάστηµα νέων
επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της Microsoft στη χώρα µας.
«Αρπάχτηκαν» στον «αέρα» Γεωργιάδης-Ευαγγελάτος! «Θα κλείνετε µόνος σας κάθε µέρα από ένα
κατάστηµα και µπράβο που το κάνετε»
Έπος! «Συνέλαβαν» τον Κουτσόπουλο επειδή έστειλε µήνυµα στο 13033 µε κωδικό ΠΑΣΟΚ – Η απάντηση
Χρηστίδη
Τούντας: Ο κορονοϊός µπορεί να µεταδοθεί µε τη Θεία Κοινωνία – Ένα µολυσµένο άτοµο µπορεί να µολύνει
µε το στόµα του τη λαβίδα
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Χ. Μεγάλου: Προκλήσεις η µείωση µη εξυπηρετούµενων δανείων και η πιθανή
εισροή νέων ΝPEs

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε
ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
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Έρχεται ο Big Brother για όλα τα χρέη των πολιτών: Όλες οι οφειλές σε ένα
ενιαίο προφίλ

16 Δεκεµβρίου 2020 - 08:19
Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο
οποίος θα καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία,
ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης
να λάβει δάνειο από την τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες
οφειλές και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου
να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί
µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής
συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα
χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή
του πάγωσε λόγω της πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:

Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
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Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό
σύσταση φορέα, που θα λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε
ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση
απευθύνεται σε τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά
του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα
αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα
δάνεια, αφού τα πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη
συµπεριφορά του υποψήφιου δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια
που έχουν κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν
οφειλές, που δεν είναι ακόµη κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του
αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ.
εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
ΑΠΟ https://www.madata.gr/
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Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Καταλύτης η πανδηµία

Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να
αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που
διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd
Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece – Looking Ahead With Confidence”.

Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και
να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις “νέες τράπεζες”, εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
“Το µέλλον είναι digital”
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Κίνδυνοι και προκλήσεις
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
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ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% το 2021

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη
φορά µετά το 2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από
το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και
κεφαλαιακής ενίσχυσης.
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Γεωργακόπουλος (Intrum): Ο πτωχευτικός µας απαλλάσσει από εταιρείες ζόµπι
Προτεινόµενο
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.

Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος Πτωχευτικός νόµος αποτελεί
ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο
εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις
διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των
υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.

Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία είτε µέσω ρύθµισης οφειλών, είτε
µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής διαχείρισης
είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών µονάδων όσο και για τους εργαζοµένους ενώ ο
νόµος κάνει µνεία για την προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα Απόκτησης και
Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.

Το νέο πλαίσιο, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµατικών δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία
εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µεταφορά
κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην
χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.

Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι
προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών
αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
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Χ.Θεοχάρης: “Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει”
“Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων” επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum”.
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι “παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast–track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος”.
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης”.
Και συµπλήρωσε ότι “οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές”.
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα “My Residence–Golden Visa”, λέγοντας ότι “η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας”.
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. “Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως”.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό”.

https://banks.com.gr/
Publication date: 17/12/2020 09:31
Alexa ranking (Greece): 1915
https://banks.com.gr/mylonas-trapeziko-mellon-einai-digital/

Π. Μυλωνάς: Το τραπεζικό µέλλον είναι digital

Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του
επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Kαταλήγοντας εκτίµησε ότι το µέλλον θα είναι digital, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών, καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Γ. Γεωργακόπουλος (Intrum): Ο πτωχευτικός µας απαλλάξει από εταιρείες ζόµπι
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο
εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις
διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των
υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία είτε µέσω ρύθµισης οφειλών,
είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής
διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών µονάδων όσο και για τους
εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα
Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµατικών δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία
εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και
µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην
χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι
προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών
αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
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Β.Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιες οι προκλήσεις για τις Τράπεζες

Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των
πρωτοφανών προκλήσεων της παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε
εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha
Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha
Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum.

«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των
ΗΠΑ, ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
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συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».
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B2Green Αθανασίου: Πως προχωρά ο σχεδιασµός της Lamda για το Ελληνικό
Η πανδηµία και η συνακόλουθη επιτάχυνση της στροφής προς τις νέες τεχνολογίες, από τις οπτικές ίνες
µέχρι το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (ΙοΤ, η απευθείας επικοινωνία µεταξύ µηχανών), στρέφει και την υπό
σχεδιασµό επένδυση στο Ελληνικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό υποστήριξε χθες ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη
διάρκεια παρέµβασης στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum. Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η
κοινοπραξία µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου Κωνσταντακόπουλου για δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο
παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού, δείχνει το δρόµο που θα ακολουθήσει η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός
του ακινήτου.
Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Develοpment «το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα
πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το project εφεξής». Τα δύο τουριστικά
συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο πρώτο στάδιο της
επένδυσης, στην πρώτη πενταετία, όπως και το τουριστικό συγκρότηµα µε καζίνο (που έχει αναλάβει η
κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο πύργος κατοικιών, τα µισά έργα διαµόρφωσης του Μητροπολιτικού
Πάρκου, κ.α.
Σύµφωνα µε τον κ. Αθανασίου αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι τεχνικές µελέτες και οι
αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως οι πύργοι, το µεγάλο εµπορικό
κέντρο, κ.λπ. «Δε δηµοσιοποιουµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις
υπογραφές για τη µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί
προσεχώς, το πρώτο διάστηµα του νέου έτους», υποστήριξε.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη και τόνισε
πως η Lamda θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση και στις υποδοµές εντός του Ελληνικού (δρόµοι, δίκτυα κοινής
ωφέλειας, συνδέσεις µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κ.α.)
Όπως εξήγησε ο κ. Αθανασίου «µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και
Ανάπτυξης (R&D), ένας τοµέας που αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις ανακοινώσεις
όλο το τελευταίο διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της Microsoft στη
χώρα µας, αλλά όχι µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R&D και µία έξυπνη πόλη στο
Ελληνικό, σε όλα τα επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την
ενέργεια, την «έξυπνη» διαχείριση νερού, το Internet of Things».
Φώτης Κόλλιας
fotisk2@euro2day.gr
euro2day.gr
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Περιορισµένος ο κίνδυνος µιας νέας γενεάς «κόκκινων» δανείων λόγω
πανδηµίας
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά
την τοποθέτηση στο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως η δυναµική της
συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την αξία της Cepal,
«αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος- σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε 68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων NPEs (33 δισ.ευρώ) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά NPEs.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
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Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα 70 δισ. ευρώ
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το
τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των
αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να
κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη
στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της
δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά.
Με άλλα λόγια, οι τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι
µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και
εργοδότες».
moneyreview.gr
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«Η Ελλάδα θα επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης µε έργα», υποστήριξε ο Κ.
Καραµανλής

«Η Ελλάδα θα επιστρέψει στο δρόµο της
ανάπτυξης µε έργα», υποστήριξε ο Κ.
Καραµανλής
Στα έργα υποδοµών και στις θεσµικές παρεµβάσεις που προωθεί το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών
αναφέρθηκε, µεταξύ άλλων, ο υπουργός Κώστας Καραµανλής, µιλώντας στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital
Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της ανάπτυξης, αξιοποιώντας τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας.
Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως
είναι τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν
να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την
αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο
που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα.

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα
των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις. Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην
αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και
το κυριότερο, αντιµετωπίζει το µεγάλο πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα
υψηλών εκπτώσεων.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή», τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους άνω
των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν.
Από τη µία πλευρά, τα εξής µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε, όπως υποστήριξε, ο υπουργός
«τελµατωµένα»:
-Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
-Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
-Πάτρα-Πύργος.
-Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
-Ε-65.
-Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, τη νέα γενιά έργων, όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
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κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Αθανασίου: Πως προχωρά ο σχεδιασµός της Lamda για το Ελληνικό
Η πανδηµία και η συνακόλουθη επιτάχυνση της στροφής προς τις νέες τεχνολογίες, από τις οπτικές ίνες
µέχρι το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (ΙοΤ, η απευθείας επικοινωνία µεταξύ µηχανών), στρέφει και την υπό
σχεδιασµό επένδυση στο Ελληνικό προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό υποστήριξε χθες ο διευθύνων
σύµβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη διάρκεια παρέµβασης στο διαδικτυακό
συνέδριο Capital Link Forum. Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η κοινοπραξία µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου
Κωνσταντακόπουλου για δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού, δείχνει το
δρόµο που θα ακολουθήσει η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός του ακινήτου. Όπως είπε ο διευθύνων
σύµβουλος της Lamda Develοpment "το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα πρώτο παράδειγµα για το
πώς σκοπεύουµε να ''τρέξουµε'' το project εφεξής". Τα δύο τουριστικά συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν
ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο πρώτο στάδιο της...
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Αθανασίου: Πώς προχωρά ο σχεδιασµός της Lamda για το Ελληνικό
Η πανδηµία και η συνακόλουθη επιτάχυνση της στροφής προς τις νέες τεχνολογίες, από τις οπτικές ίνες
µέχρι το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (ΙοΤ, η απευθείας επικοινωνία µεταξύ µηχανών), στρέφει και την υπό
σχεδιασµό επένδυση στο Ελληνικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό υποστήριξε χθες ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη
διάρκεια παρέµβασης στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum. Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η
κοινοπραξία µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου Κωνσταντακόπουλου για δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο
παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού, δείχνει το δρόµο που θα ακολουθήσει η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός
του ακινήτου.
Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Develοpment «το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα
πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το project εφεξής». Τα δύο τουριστικά
συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο πρώτο στάδιο της
επένδυσης, στην πρώτη πενταετία, όπως και το τουριστικό συγκρότηµα µε καζίνο (που έχει αναλάβει η
κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο πύργος κατοικιών, τα µισά έργα διαµόρφωσης του Μητροπολιτικού
Πάρκου, κ.α.
Σύµφωνα µε τον κ. Αθανασίου αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι τεχνικές µελέτες και οι
αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως οι πύργοι, το µεγάλο εµπορικό
κέντρο, κ.λπ. «Δε δηµοσιοποιουµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις
υπογραφές για τη µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί
προσεχώς, το πρώτο διάστηµα του νέου έτους», υποστήριξε.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη και τόνισε
πως η Lamda θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση και στις υποδοµές εντός του Ελληνικού (δρόµοι, δίκτυα κοινής
ωφέλειας, συνδέσεις µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κ.α.)
Όπως εξήγησε ο κ. Αθανασίου «µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης
(R&D), ένας τοµέας που αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις ανακοινώσεις όλο το
τελευταίο διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της Microsoft στη χώρα µας,
αλλά όχι µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R&D και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα
τα επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την
«έξυπνη» διαχείριση νερού, το Internet of Things».
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Γιώργος Γεωργακόπουλος (Intrum): Κρίσιµο το νέο θεσµικό πλαίσιο για την
προσέλκυση επενδύσεων

«Δεύτερη ευκαιρία» που καθαρίζει το τραπεζικό σύστηµα από τις εταιρείες ζόµπι που αποµυζούν
κεφάλαια και τα στερούν από παραγωγικές επιχειρήσεις, χαρακτήρισε το νέο πτωχευτικό νόµο ο Γιώργος
Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas. Και εκτίµησε ότι ο νέος νόµος θα λειτουργήσει υπέρ
της προσέλκυσης επενδύσεων.
Ο κ. Γεωργακόπουλος µιλώντας χθες το βράδυ στο Capital Link Forum χαρακτήρισε το νέο θεσµικό πλαίσιο,
κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά αλλά και την προστασία των αδύναµων
δανειοληπτών.
«Ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά
από καινοτοµίες, όπως ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της
πτώχευσης, η ταχύτητα στις διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των
δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η
ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας»
σηµείωσε.
Και δίνει µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία στους οφειλέτες, επιτρέποντας τους την επανένταξη στην
παραγωγική διαδικασία, είτε µέσω ρύθµισης οφειλών, είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα
παραγωγικών µονάδων όσο και για τους εργαζοµένους, ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των
αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Πρόκειται για ένα πλαίσιο που συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών
δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία εν γένει, αφού
επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µεταφορά κεφαλαίων σε
παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην χρηµατοδότηση της
οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, υπογράµµισε ο κ. Γεωργακόπουλος.
Όµως λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων αφού δηµιουργείται ένα σαφές και
διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από
αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων.
Αναφορά έκανε και στις προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου, και αυτές είναι η
επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων
πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη
εφαρµογής του.
Ετικέτες: IntrumΓιώργος Γεωργακόπουλος
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Tι λένε οι µεγάλοι Έλληνες τραπεζίτες για την επόµενη µέρα την οικονοµία
Απόστολος Σκουµπούρης

Για τη µεγάλη ευκαιρία αλλά και τη µεγάλη πρόκληση που έχει µπροστά της η Ελλάδα ώστε να περάσει το
Ρουβίκωνα της πανδηµίας και να ανέβει στο άρµα της νέας εποχής του ψηφιακού µετασχηµατισµού για να
εκµεταλλευτεί εποικοδοµητικά τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάπτυξης, τα οποία έτσι κι αλλιώς θα
«περάσουν» µέσα από τις τράπεζες µίλησαν οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζικών
ιδρυµάτων της χώρας χθες στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι τέσσερις κορυφαίοι Έλληνες τραπεζίτες αναφέρθηκαν στην πολύ κρίσιµη περίοδο που διανύουµε όπου
δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία για τη φυγή προς τα εµπρός, σηµειώνοντας ότι ο ρόλος των τραπεζών
πρέπει και θα είναι κοµβικός και καταλυτικός στην προσπάθεια που κάνει η οικονοµία και οι επιχειρήσεις.
Τόνισαν µε έµφαση ότι οι τράπεζες πρέπει να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας,
όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και λειτουργώντας ως επενδυτές και
εργοδότες, αναλαµβάνοντας δηµιουργικό και εµπροσθοβαρή ηγετικό ρόλο.
Αναφορικά µε τη χρηµατοδότηση, τόνισαν ότι αυτή θα πρέπει να διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής αλλά και ο τοµέας της
τεχνολογίας.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της
οικονοµίας από τις τράπεζες, επεσήµανε ότι το Σεπτέµβριο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της πιστωτικής
επέκτασης στις επιχειρήσεις έφτασε το 8,3%, υψηλότερα επίπεδα από τα µέσα του 2009. Η επόµενη χρονιά,
όπως τόνισε ο CEO της Eurobank, κύρια προτεραιότητα για τις τράπεζες θα είναι να χρηµατοδοτήσουν την
Οικονοµία ώστε να καλύψει το τεράστιο επενδυτικό κενό, των περίπου 100 δισ. ευρώ, που άφησε πίσω της
η 10ετής κρίση.
Η νοµισµατική πολιτική που κινείται σε επίπεδα ρεκόρ παρέχει στην Ελλάδα άφθονα κεφάλαια µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, και υπάρχει πολιτική και κοινωνική συναίνεση για δοµικές
µεταρρυθµίσεις, συµπλήρωσε.
Παράλληλα, σηµείωσε πως η ελληνική Οικονοµία, αν και χτυπήθηκε ισχυρά από την πανδηµική κρίση,
εντούτοις δείχνει σηµάδια ανθεκτικότητας, ενώ οι άµεσες ξένες επενδύσεις συνέχισαν να έρχονται στη
χώρα κατευθυνόµενες σε πληθώρα κλάδων. Η αγορά τιµολογεί ήδη τα παραπάνω και εκτίµησε ότι η
σύγκλιση των αποτιµήσεων στα περισσότερα ελληνικά assets – καθοδηγούµενη από αυτά που συνδέονται
µε τις τράπεζες - µε τις αντίστοιχες αποτιµήσεις των ευρωπαϊκών assets θα συνεχιστεί και θα είναι
ουσιαστική.
Από την πλευρά του, ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, µιλώντας για το ρόλο των τραπεζών
την επόµενη ηµέρα µε φόντο και τα προγράµµατα χρηµατοδοτικής στήριξης της Ε.Ε. που ξεπερνούν τα 70
δισ. ευρώ, σηµείωσε πως «οι τράπεζες πρέπει να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών.
Σηµείωσε ότι το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις
Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη
οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της
καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, οι τράπεζες µπορούν
να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό
τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες, τόνισε.
Ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, σηµείωσε πως η
επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά.
Τόνισε πως το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του
2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την
επόµενη επταετία, στοιχείο που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
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πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και ο τοµέας της
τεχνολογίας.
Μέσα σ' αυτή τη διαδικασία, οι ελληνικές τράπεζες θα παίξουν καταλυτικό ρόλο, παρέχοντας ενδιάµεση
χρηµατοδότηση για να µην υπάρξουν καθυστερήσεις, τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων, αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των
δικών τους σχεδίων. Αυτό θα γίνει συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5
δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν
µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Από την πλευρά του, ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς έδωσε ιδιαίτερη έµφαση
στην τεχνολογική επανάσταση που λαµβάνει χώρα ευρύτερα, αλλά και στη σηµασία του ψηφιακού
µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που
διαµορφώνει η πανδηµία. Αναφέρθηκε στην ευρύτερη µετάλλαξη ολόκληρου του χρηµατοπιστωτικού
τοµέα, όπου ο ανταγωνισµός πλέον µεγαλώνει καθώς προκύπτουν και «νέες τράπεζες», αλλά και
εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση
και η εστίαση.
«Το µέλλον θα είναι digital» τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μυλωνάς, κάτι που οδηγεί τις τράπεζες
νοµοτελειακά σε µετασχηµατισµό και αλλαγή κουλτούρας, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
ενώ υπογράµµισε πως µια κυρίαρχη πρόκληση του µέλλοντος θα είναι η κυβερνοασφάλεια, η οποία θα
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια.
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Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Το πλήρες τηλεγράφηµα του Α. Λιδωρίκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
ΚΑΧ
Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
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Σηµαντικά τα βήµατα για τη µείωση των «κόκκινων» δανείων
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει σηµαντικά βήµατα τους τελευταίους µήνες για την αντιµετώπιση
της κληρονοµιάς των κόκκινων δανείων, υπογράµµισε ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Φωκίων
Καραβίας, µιλώντας στο Capital Link Forum, επισηµαίνοντας ότι στην Eurobank έχει ολοκληρωθεί δραστική
εξυγίανση του ισολογισµού και σε ανάλογη τροχιά κινούνται και οι άλλες τράπεζες.
«Η ορατή προοπτική του µονοψήφιου δείκτη NPE από τις ελληνικές τράπεζες αναγνωρίζεται από τις
αγορές και αυτό οδήγησε στις υψηλότερες αποτιµήσεις των ελληνικών τραπεζών, πολύ πιο κοντά στον
ευρωπαϊκό µέσο όρο. Στην Eurobank, δεδοµένης της προόδου που έχουµε κάνει στη µείωση των NPLs του
παρελθόντος, εξετάζουµε ήδη τις κινήσεις µας για την επόµενη περίοδο και λανσάρουµε ένα µείζον πλάνο
µετασχηµατισµού, για να κάνουµε την «Eurobank του 2030» leader στην περιοχή», είπε ο κ. Καραβίας.
Αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της οικονοµίας από τις τράπεζες, ο CEO της Eurobank επεσήµανε ότι
τον Σεπτέµβριο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης στις επιχειρήσεις έφτασε το 8,3%,
υψηλότερα επίπεδα από τα µέσα του 2009. Το 2021, όπως είπε ο κ. Καραβίας, κύρια προτεραιότητα για τις
τράπεζες θα είναι να χρηµατοδοτήσουν την οικονοµία ώστε να καλύψει το τεράστιο επενδυτικό κενό, των
περίπου 100 δισ. ευρώ, που άφησε πίσω της η 10ετής κρίση.
Η νοµισµατική πολιτική που κινείται σε επίπεδα ρεκόρ παρέχει στην Ελλάδα άφθονα κεφάλαια µέσω του
Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, και υπάρχει πολιτική και κοινωνική συναίνεση για δοµικές
µεταρρυθµίσεις, είπε ο κ. Καραβίας. «Για τη Eurobank είναι βασικός στόχος στο άµεσο µέλλον να βοηθήσει
την οικονοµία να απορροφήσει τα κεφάλαια αυτά», είπε.
Ανέφερε επίσης ότι η ελληνική οικονοµία, αν και χτυπήθηκε ισχυρά από την πανδηµική κρίση, εντούτοις
δείχνει σηµάδια ανθεκτικότητας. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις συνέχισαν να έρχονται στη χώρα
κατευθυνόµενες σε έναν αριθµό κλάδο, οι τιµές των ακινήτων δεν υποχώρησαν και το ελληνικό τραπεζικό
σύστηµα είναι πολύ ισχυρότερο σήµερα σε σχέση µε ένα χρόνο πριν. Όπως είπε, n αγορά τιµολογεί ήδη τα
παραπάνω και εκτίµησε ότι η σύγκλιση των αποτιµήσεων στα περισσότερα ελληνικά assets –
καθοδηγούµενη από αυτά που συνδέονται µε τις τράπεζες – µε τις αντίστοιχες αποτιµήσεις των
ευρωπαϊκών assets θα συνεχιστεί και θα είναι ουσιαστική.
Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε στους παράγοντες που σχηµατίζουν το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα
(περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, κανονιστικό περιβάλλον, ανταγωνισµός εκτός τραπεζικού κλάδου,
τεχνολογία και δραµατική αλλαγή στη συµπεριφορά των πελατών(ειδικά στις νέες γενιές που ζητούν
άµεση εξυπηρέτηση, 24 ώρες 7 ηµέρες την εβδοµάδα και χωρίς κόστος).
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός είναι καίριος για τις τράπεζες και διευκολύνει την προσαρµογή των
τραπεζών σε όλα τα παραπάνω, είπε ο κ. Καραβίας, τονίζοντας ότι δύο θα είναι οι παράγοντες που θα
διαφοροποιούν τις τράπεζες στο «ψηφιακό» τους µέλλον. Ο ανθρώπινος παράγοντας, καθώς οι υπάλληλοι
στα καταστήµατα των τραπεζών θα πρέπει να έχουν ρόλο συµβούλου και ο κάθε πελάτης θα πρέπει να
αισθάνεται ότι η τράπεζά του είναι σύµβουλος για την κάλυψη των αναγκών του και life coach και η χρήση
των data, η επιτυχής χρήση των οποίων θα κρίνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της κάθε τράπεζας
και τα επίπεδα κερδοφορίας της.
Ο κ. Καραβίας πρόσθεσε ότι εκτός όλων των παραπάνω, οι τράπεζες στο µέλλον θα πρέπει να λειτουργούν
µε επιχειρηµατικό µοντέλο προσαρµοσµένο στα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εταιρικής
ευθύνης).
moneyreview.gr
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Μεγάλου: Άνω του 4% οι ρυθµοί ανάπτυξης στην Ελλάδα από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.

Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.

Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:

- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος

- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων

- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.

Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του
COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.

Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Απελεύθερος: Οι αποκαλύψεις Παντελιά και το παράδειγµα της Πειραιώς
Η πρώτη δηµόσια τεχνοκρατική παρουσίαση της πρότασης δηµιουργίας Asset Management Company (AMC),
έλαβε χώρα, χθες, στο πλαίσιο του Capital Link Forum, από τον Διευθυντή Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας της ΤτΕ και εµπνευστή του project Argo, Σπύρο Παντελιά.
Όπως έχει γράψει το Next Deal (Ο φόρος µπαλαντέρ του σχεδίου για bad bank), οι τράπεζες, που θα κάνουν
χρήση του µηχανισµού, εφόσον εγκριθεί και νοµοθετηθεί, θα καταβάλλουν, ετησίως, και για πέντε χρόνια
ένα νέο φόρο, πέραν της προµήθειας για την εγγύηση.
Το ύψος του νέου φόρου θα ισούται µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των µεταφερόµενων NPEs,
ώστε να µην τιµωρούνται οι τράπεζες, που µεταφέρουν στην AMC δάνεια µε υψηλότερο συντελεστή
κάλυψης από προβλέψεις.
Τουλάχιστον το 60% του φόρου (61% ανέφερε ενδεικτικά ο κ. Παντελιάς) θα καταβάλλεται σε µετρητά και
ως το 40% θα συµψηφίζεται µε οριστικές και αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) των
τραπεζών, έναντι του Δηµοσίου. Τα τελικά ποσοστά θα διαµορφωθούν από την Πολιτεία.
Τα υπόλοιπα είναι χιλιοειπωµένα. Οι τράπεζες µεταφέρουν στην AMC τα NPEs στην καθαρή λογιστική τους
αξία και λαµβάνουν, ως αντάλλαγµα, οµολογίες χωρίς rating. Η AMC προχωρά σε τιτλοποίηση των
χαρτοφυλακίων, πουλώντας τουλάχιστον το 50% των senior notes και ως το 100% των mezzanine και junior
notes. Το υπόλοιπο των senior notes διακρατείται από τις τράπεζες.
Το Δηµόσιο εγγυάται τις ταµειακές ροές του τιτλοποιηµένου χαρτοφυλακίου, για να καλύψει τη – βέβαιηδιαφορά, µεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας και της τιµής αγοράς, που θα προκύψει µέσα από τη
διαγωνιστική διαδικασία.
Η εγγύηση ενεργοποιείται, όταν προκύπτει διαφορά, µεταξύ πραγµατικών και αναµενόµενων ταµειακών
ροών. Άρα σε τουλάχιστον µια διετία. Η δε κρατική εγγύηση αντισταθµίζεται από τις εισπράξεις του
φόρου, το συµψηφισµό του µε DTC καθώς και τις προµήθειες.
Τέλος, το Δηµόσιο µπορεί να κρατήσει, αν θέλει, πάνω του µέρος των junior notes, για να έχει δικαίωµα σε
ενδεχόµενη υπεραπόδοση στο επίπεδο του ποσοστού εισπράξεων (collection rate).
Πειραιώς: Στην περίπτωση της τράπεζας το σχέδιο της ΤτΕ ταιριάζει... γάντι. Η Πειραιώς µπορεί να
µεταφέρει NPEs µικτής λογιστικής αξίας 13 δισ. ευρώ στη AMC για να µειώσει το απόθεµα των NPEs στα 3
δισ. ευρώ (σ.σ. συν ό,τι προκύψει από τα moratoria).

NEWSLETTER
Λάβετε τα καλύτερα του Nextdeal στα εισερχόµενά σας, κάθε µέρα.
Το email σας
ΕΓΓΡΑΦΗ
Αν η συναλλαγή γίνει µε τον Ηρακλή ΙΙ, η λογιστική ζηµιά θα ανέλθει, σύµφωνα µε τους αναλυτές, πέριξ
των 2,6 δισ. ευρώ. Αν γίνει µε την AMC, θα είναι µεγαλύτερη, αλλά θα αναληφθεί σε βάθος πενταετίας.
Πειραιώς ΙΙ: Αν υποθέσουµε ότι η καθαρή λογιστική αξία των NPEs 13 δισ. ευρώ ανέρχεται σε 7,15 δισ.
ευρώ (µε coverage ratio 45%), το ετήσιο entry fee για την Πειραιώς θα είναι 457 εκατ. ευρώ.
Εξ αυτών τα 300 εκατ. ευρώ θα καταβάλλονται τοις µετρητοίς και τα υπόλοιπα µε συµψηφισµό DTC.
Υπενθυµίζεται ότι µόνο από τη µετατροπή των CoCos η Πειραιώς εξοικονόµησε 165 εκατ. ευρώ ετησίως.
Στην πενταετία θα έχει πληρώσει φόρο σε µετρητά 1,5 δισ. και θα έχει διαγράψει DTC περίπου 0,78 δισ.
ευρώ.
Πειραιώς ΙΙΙ: Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα αποφευχθεί η ΑΜΚ. Αντίθετα, η ΑΜΚ πρέπει να είναι της τάξης του
1 µε 1,5 δισ. ευρώ, πέραν του 600 µε 700 εκατ. ευρώ, που θα έρθουν από το capital plan της διοίκησης.
Κεφαλαιακά θωρακισµένη ακόµη και αν χρειασθεί να «κάψει» κεφάλαιο για να πληρώνει τα 300 εκατ.
ευρώ ετησίως της µετρητοίς και µε µονοψήφιο NPE ratio, η τράπεζα µπορεί να πωληθεί ευκολότερα, ως
επενδυτικό «story», υποσχόµενη RoE της τάξης του 10% σε βάθος διετίας από την ΑΜΚ.
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Τράπεζες-προνοµιούχες: Στα προληπτικά µέτρα που προτείνει η Κοµισιόν για την υποβοήθηση του
ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήµατος να αντέξει τις επιπτώσεις της πανδηµίας, χωρίς να απωλέσει το
βασικό ρόλο του χρηµατοδότη της οικονοµίας περιλαµβάνεται το εξής σηµαντικό:
Η δυνατότητα παράκαµψης της BRRD, µέσω έκδοσης προνοµιούχων µετοχών, που θα αναλαµβάνονται από
το Δηµόσιο, για όσες τράπεζες αντιµετωπίζουν κεφαλαιακό πρόβληµα λόγω των NPEs που γέννησε η
πανδηµία. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενεργοποιείται bail-in.
Η πρόταση, εφόσον γίνει δεκτή, θα καταστήσει περισσότερο ασφαλείς τις τοποθετήσεις των επενδυτών
κυρίως σε εκδόσεις συµπληρωµατικών κεφαλαίων (AT 1, Tier II) των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Αποποίηση ευθύνης: Τα αναγραφόμενα στη στήλη αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικών πληροφοριών,
που προσφέρονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκληφθούν,
ως επενδυτική συμβουλή ή πρόταση, προσφορά ή προτροπή, για οιαδήποτε πράξη αγοράς/πώλησης
μετοχών ή άλλων κινητών αξιών.
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Γ. Γεωργακόπουλος (Intrum): Ο πτωχευτικός µας απαλλάξει από εταιρείες ζόµπι
Follow @report247gr
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο
εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις
διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των
υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία είτε µέσω ρύθµισης οφειλών,
είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής
διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών µονάδων όσο και για τους
εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα
Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµατικών δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία
εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και
µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην
χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι
προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών
αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
Follow @report247gr

https://politic.gr/
Publication date: 17/12/2020 08:55
Alexa ranking (Greece): 2995
https://politic.gr/eidiseis/ch-megalou-rythmoi-anaptyxis-ano-tou-4-stin-ellada-apo-t...

Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
©Πηγή: amna.gr
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Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε ο Χρ. Μεγάλου, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται
στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης σε ετήσια βάση τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα, µπορούν να
συµβάλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου, που είναι οι πόροι για την Ελλάδα, θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
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Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID-19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε ο
κ. Μεγάλου, και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Ν. Καραµούζης: Μοναδική επενδυτική ευκαιρία η αναδιάρθρωση των
προβληµατικών επιχειρήσεων
Νένα Μαλλιάρα
Η προηγούµενη ελληνική κρίση δηµιούργησε πάνω από 50 δισ. ευρώ µη εξυπηρετούµενα επιχειρηµατικά
δάνεια (άνω του 40% του συνόλου των επιχειρηµατικών δανείων), µε περισσότερες από 3.500
υπερχρεωµένες επιχειρήσεις, ενώ η τρέχουσα πανδηµική κρίση πιθανόν να προσθέσει άλλα 7 – 10 δισ.
ευρώ προβληµατικά επιχειρηµατικά δάνεια, είπε µιλώντας χθες στο Capital Link Forum, ο κ. Νίκος
Καραµούζης, πρόεδρος της SMERemediumCap.
Η SMERemediumCap που είναι το πρώτο ελληνικό επενδυτικό Ταµείο Αναδιάρθρωσης και
Εξυγίανσης Επιχειρήσεων, ολοκλήρωσε τον Φεβρουάριο του 2020 την πρώτη φάση άντλησης
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, ύψους 104,7 εκατ. ευρώ µε συµµετοχή 41 επενδυτών,
συµπεριλαµβανοµένης της EBRD. Όπως είπε ο κ. Καραµούζης, οι επενδύσεις του private equity fund
γίνονται σε επιχειρήσεις σε έσοδα µεταξύ 10 και 100+ εκατ. ευρώ, µε το µέσο ποσό της επένδυσης να
κινείται µεταξύ 5 -15 εκατ. ευρώ και δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετα κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση µεγαλύτερων συναλλαγών.
Στην παρούσα φάση, το fund εξετάζει επενδυτικές προοπτικές σε αρκετούς επιχειρηµατικούς
κλάδους όπως: αγροτικός, τροφίµων και ποτών, βιοµηχανία, οικοδοµικά υλικά, υπηρεσίες, µεταφορές και
logistics, τουρισµός και αναψυχή. Ο κ. Καραµούζης είπε ότι οι ελληνικές τράπεζες επιταχύνουν την
εκκαθάριση των ισολογισµών τους από µη εξυπηρετούµενα δάνεια, κάνοντας χρήση όλων των
εργαλείων και µεθόδων διαχείρισης NPE (τιτλοποιήσεις, πωλήσεις, ανάθεση διαχείρισης σε τρίτα
µέρη, εσωτερικές αναδιαρθρώσεις δανείων και διαγραφές).
Τα τρέχοντα επίπεδα NPE στα βιβλία των τραπεζών ανέρχονται σε 59,9 δισ. ευρώ (34 δισ. ευρώ
επιχειρηµατικά µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατα), εκ των οποίων 23 δισ. ευρώ έχουν πουληθεί ή πρόκειται να
πουληθούν και 40 δισ. ευρώ έχουν ή πρόκειται να τιτλοποιηθούν.
Η αναδιάρθρωση υπερχρεωµένων επιχειρήσεων που έχουν τη δυνατότητα δηµιουργίας αξίας, αποτελεί
µια µοναδική, αυτή τη στιγµή, επενδυτική ευκαιρία µε ελκυστικές αποδόσεις, στην Ελλάδα,
είπε ο κ. Καραµούζης. Ανέφερε µια σειρά θετικών παραγόντων που ευνοούν τις αναδιαρθρώσεις
αυτές και δρουν υποστηρικτικά στη δουλειά εταιρειών όπως της SMERemediumCap.
1) Ο αριθµός ρεκόρ των προβληµατικών επιχειρήσεων (3.500), εκ των οποίων µεγάλος αριθµός
είναι βιώσιµες, αλλά µε έλλειψη κεφαλαίων και πρόσβασης σε πηγές για την άντλησή τους.
2) Η νέα γενιά επιχειρηµατικών NPE της πανδηµικής κρίσης.
3) Η εντεινόµενη πίεση του SSM και µετόχων των ελληνικών τραπεζών για την εκκαθάριση των
χαρτοφυλακίων NPE.
4) Η γρήγορη µεταβίβαση της διαχείρισης των NPEs από τις τράπεζες σε επαγγελµατίες Servicers που
διευκολύνει τις συναλλαγές αναδιαρθρώσεων.
5) Οι βελτιώσεις στο νέο πλαίσιο αφερεγγυότητας, το οποίο θα επιταχύνει τις πρωτοβουλίες
εξυγίανσης και την ανάκαµψη των επιχειρήσεων.
6) Το σταθερό «χτίσιµο» προβλέψεων από τις τράπεζες για ζηµιές από επισφαλή δάνεια, το οποίο
γεφυρώνει το χάσµα µεταξύ τιµής προσφοράς και τιµής ζήτησης και διευκολύνει τις συναλλαγές
επιχειρηµατικών αναδιαρθρώσεων σε όρους αγοράς.
7) Οι κρατικές εγγυήσεις που προσφέρει ο «Ηρακλής» για τα senior οµόλογα των τιτλοποιήσεων, το
οποίο επιταχύνει τη διάθεση NPEs στην αγορά και σε τιµές αγοράς.
Ο κ. Καραµούζης ανέφερε, από την άλλη πλευρά, και ορισµένα εµπόδια που περιπλέκουν τις
επιχειρηµατικές αναδιαρθρώσεις, όπως ότι:
1) Ο κορονοϊός και τα lockdowns έχουν κάνει πιο χρονοβόρες τις διαπραγµατεύσεις µε τους µετόχους των
επιχειρήσεων.
2) Απαιτείται ο συντονισµός πολλών µετόχων, µε διαφορετικά συµφέροντα ο καθένας, για την
επίτευξη συµφωνίας αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.
3) Υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις στα δικαστήρια που παίρνουν σε ορισµένες περιπτώσεις,
περισσότερο από ενάµιση χρόνο µέχρι την επικύρωση της αναµόρφωσης της επιχείρησης.
4) Αναβλήθηκαν οι πλειστηριασµοί µέχρι την άνοιξη του 2021 εξαιτίας της πανδηµικής κρίσης.
5) Η αξία των collaterals των δανείων σε ακίνητα αποτυπώνεται «φουσκωµένη» στα βιβλία των
τραπεζών.
6) Υπάρχει χαµηλή ποιότητα εταιρικής διακυβέρνησης των χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών των
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6) Υπάρχει χαµηλή ποιότητα εταιρικής διακυβέρνησης των χρηµατοοικονοµικών λογαριασµών των
µικροµεσαίων επιχειρήσεων.
7) Τα κενά µεταξύ πτώχευσης επιχειρήσεων και διαδικασίας αναµόρφωσης επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες
των υπερχρεωµένων επιχειρήσεων να καθυστερούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, και
8) Υπάρχουν µη ρεαλιστικές προσδοκίες από τους επιχειρηµατίες για την αξία των προβληµατικών
επιχειρήσεων και χαλαρή στάση από πλευράς τραπεζών να κάνουν τους επιχειρηµατίες να καταλάβουν
ποιες είναι οι πραγµατικά οι διαθέσιµες επιλογές τους.

Διαβάστε επίσης:
Νίκος Καραµούζης: Στο 8% η ύφεση της Ελλάδας το 2020 – Επιφυλακτικός για το 2021
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Β.Ψάλτης> Περήφανοι για την επανέναρξη του Project Galaxy
-"Eντυπωσιακό" το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ που δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική
αγορά
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της
δεύτερης µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown
αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν
µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως η δυναµική της
συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την αξία της Cepal,
«αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές
των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε
άδεια λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge,
στη συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της
µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική
πρόοδο από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68
δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η
νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των
τραπεζικών ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων
στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση
τωνσυνεπειών της πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα
των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν
νέα προϊόντα µε διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος
να βρεθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των
µορατόριων, θα είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
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την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν
τα Ευρώ 70 δισ. για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους
βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την
επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των
τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης.
Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας
οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν
την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά
και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες».
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Κέντρο έρευνας και ανάπτυξης στο Ελληνικό
Με γοργούς ρυθµούς προχωρούν οι µελέτες για το Ελληνικό, προκειµένου να µπορούν να
ξεκινήσουν άµεσα τα έργα, µόλις ολοκληρωθεί η µεταφορά των µετοχών της Ελληνικόν ΑΕ από
το ελληνικό δηµόσιο.
Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, µιλώντας στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, θα υλοποιηθούν οι εργασίες
στην παραλιακή ζώνη, -οπου θα κατασκευαστεί το µεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα, ύψους 200µ., το οποίο
έχει σχεδιαστεί από διεθνούς φήµης αρχιτέκτονα, σε τµήµα του Πολεοδοµικού Κέντρου επί της Λεωφόρου
Βουλιαγµένης, καθώς και σε ένα σηµαντικό τµήµα του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο θα συνδέει το
παραλιακό µέτωπο µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης.
Οι επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν την πρώτη πενταετία θα ξεπεράσουν τα 1,5 δισ. ευρώ.
Στο Ελληνικό, ανέφερε ο κ.Αθανασίου, θα δηµιουργήσουµε ένα κέντρο έρευνας και ανάπτυξης (R&D Hub)
για το οποίο βρισκόµαστε ήδη σε συζητήσεις για την υλοποίησή του και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε
όλα τα επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την
«έξυπνη» διαχείριση νερού, το Internet of Things”
Όραµά µας είναι, να κάνουµε το Ελληνικό ένα φάρο ξένων άµεσων επενδύσεων και στρατηγικών
συνεργασιών. Ήδη ανακοινώσαµε πριν από δύο εβδοµάδες την πρώτη µας στρατηγική συνεργασία µε την
ΤΕΜΕΣ, επισήµανε ο κ.Αθανασίου, τονίζοντας ότι "είµαστε επαρκώς καλυµµένοι κεφαλαιακά για τα πρώτα
πέντε χρόνια της επένδυσης και έχουµε ήδη δύο µεγάλες τράπεζες, την Eurobank και την Πειραιώς στο
πλευρό µας". Μεταξύ άλλων έχει συµφωνηθεί η άντληση δανειακών κεφαλαίων από τις δύο τράπεζες
ύψους έως 879 εκατ. πλέον ποσού ύψους έως 303 εκατ. για κάλυψη ΦΠΑ.
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Χρήστος Μεγάλου> Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
-Μπορούµε να συµβάλλουµε καθοριστικά στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation
EU
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009,
σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα,
µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα
µε τρεις τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου
των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων
(ΝPEs) λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Αθανασίου (Lamda): “Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ είναι µόνο η αρχή στο
Ελληνικό”
Με… φουλ τις µηχανές προχωρά η Lamda για το µεγάλο project του Ελληνικού, όπου θα
επιδιώξει και άλλες συνέργειες στο πρότυπο αυτής µε την ΤΕΜΕΣ για τις δύο ξενοδοχειακές
µονάδες στο παράκτιο µέτωπο της έκτασης του Ελληνικού.
«Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ (σ.σ. Costa Navarino, Hilton Aθηνών) αποτελεί ένα πρώτο παράδειγµα για το
πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το project εφεξής», ανέφερε σχετικά χθες ο διευθύνων σύµβουλος της
Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου από το βήµα του διαδικτυακού Capital Link Forum.
Τα δύο ξενοδοχεία µε τα αντίστοιχα τουριστικά -οικιστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του
Ελληνικού θα υλοποιηθούν κατά την πρώτη, πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου, περίοδος κατά την
οποία θα υλοποιηθούν ακόµη οι εργασίες για το Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα µε KαζίνοΙRC (και ανάδοχο το σχήµα των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), την αναµόρφωση του παράκτιου µετώπου, τη
δηµιουργία του 40% του πάρκου που θα συνδέει το παράκτιο µέτωπο µε τη λεωφόρο Βουλιαγµένης, τον
πύργο κατοικιών µε επιτρεπόµενο ύψος έως 200 µ. και «µε την υπογραφή ενός από τους πιο γνωστούς
αρχιτέκτονες, διεθνούς φήµης», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Lamda. Η νέα αµµώδης παραλία, µεταξύ
της µαρίνας και του Παραλιακού Οικισµού, θα έχει µήκος περίπου ενός χιλιοµέτρου και πλάτος 50 µέτρων
κατά µέσο όρο, ενώ θα συνδέεται µε το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης µέσω του
κυρίως πεζόδροµου περιπάτου.
Συνολικά, οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν την πρώτη πενταετία θα υπερβούν τα 2,5 δισ.
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του 1 δισ. ευρώ που εκτιµάται ότι µπορεί να προσεγγίσει η επένδυση για
το IRC.
«Εχουµε ξεκινήσει ήδη µε τα προκαταρκτικά έργα για τις κατεδαφίσεις, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν
µπει ακόµη οι τελικές υπογραφές µε το Ελληνικό Δηµόσιο, γιατί διαπιστώσαµε ότι τα πράγµατα
προχωρούν πολύ γρήγορα. Αυτή την στιγµή έχουµε σε εξέλιξη όλες τις τεχνικές µελέτες κι επίσης και
τις αρχιτεκοντικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως τους Πύργους, το εµπορικό
κέντρο κ.τ.λ.. Δε δηµοσιοποιουµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις
υπογραφές για τη µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί
προσεχώς, το πρώτο διάστηµα του νέου έτους».
Ο επικεφαλής της της Lamda επανέλαβε ότι η χρηµατοδότηση για τα πρώτα πέντε χρόνια της
επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη για τον όµιλο της Lamda, η οποία θα δώσει ιδιαίτερη
έµφαση και στο κοµµάτι των υποδοµών (δίκτυα κοινής ωφέλειας, τεχνολογία κ.τ.λ.) εντός της έκτασης που
είναι πολύ κρίσιµο για το σύνολο της επένδυσης. «Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας
και Ανάπτυξης (R & D), έναν τοµέα ο οποίος αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις
ανακοινώσεις όλο το τελευταίο διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή
της Microsoft στη χώρα µας, αλλά όχι µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R & D, για την
υλοποίηση του οποίου βρισκόµαστε ήδη σε συζητήσεις, και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα τα
επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την
«έξυπνη» διαχείριση νερού, το Internet of Things», ανέφερε ο κ. Αθανασίου.
Πηγή:newmoney.gr
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Γ. Γεωργακόπουλος (Intrum): Ο πτωχευτικός µας απαλλάξει από εταιρείες ζόµπι
Για τους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία, τόνισε στο
συνέδριο της Capital Link ο επικεφαλής της Intrum Hellas. Ο πτωχευτικός θα απελευθερώσει αναπτυξιακές
δυνάµεις.
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο
εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις
διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των
υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία είτε µέσω ρύθµισης οφειλών,
είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής
διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών µονάδων όσο και για τους
εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα
Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµατικών δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία
εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και
µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην
χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι
προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών
αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
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Γεωργακόπουλος (Intrum Hellas): Καίριος ο νέος νόµoς για τη ρύθµιση οφειλών
Νένα Μαλλιάρα
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε τον νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο κ. Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο
εξωδικαστικός συµβιβασµός µε συµµετοχή του Δηµοσίου προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις
διαδικασίες και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την
ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών, καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση
των υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική
διαδικασία, είπε ο επικεφαλής της Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία είτε µέσω
ρύθµισης οφειλών, είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η
βελτίωση της ειδικής διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών
µονάδων όσο και για τους εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των
αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµατικών δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία
εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και
µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν
στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση
επενδύσεων αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων.
Όπως πρόσθεσε, οι προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των
δικαστικών αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η
άµεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.

Διαβάστε επίσης:
Στην Intrum πέρασε το 30% του «Phoenix» της Τράπεζας Πειραιώς
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Μυλωνάς (ΕΤΕ)> Καταλύτης η πανδηµία για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των
τραπεζών
Η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη
συµπεριφορά των πελατών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in
Greece Forum: “Greece – Looking Ahead With Confidence”.
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις
δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις “νέες τράπεζες”, εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει
να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην
απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα
εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Κίνδυνοι και προκλήσεις
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Αθανασίου: Πως προχωρά ο σχεδιασµός της Lamda για το Ελληνικό
Δείγµα γραφής για το πώς θα κινηθεί η Lamda Development η συµφωνία µε ΤΕΜΕΣ για τα δυο τουριστικά
συγκροτήµατα. Η προσδοκία να πέσουν οι υπογραφές για τη µεταβίβαση και οι σχεδιασµοί για δηµιουργία
κόµβου R&D και «έξυπνης πόλης».
Η πανδηµία και η συνακόλουθη επιτάχυνση της στροφής προς τις νέες τεχνολογίες, από τις οπτικές ίνες
µέχρι το Διαδίκτυο των Πραγµάτων (ΙοΤ, η απευθείας επικοινωνία µεταξύ µηχανών), στρέφει και την υπό
σχεδιασµό επένδυση στο Ελληνικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Αυτό υποστήριξε χθες ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου, κατά τη
διάρκεια παρέµβασης στο διαδικτυακό συνέδριο Capital Link Forum. Ο κ. Αθανασίου είπε, επίσης πως η
κοινοπραξία µε την ΤΕΜΕΣ του οµίλου Κωνσταντακόπουλου για δύο τουριστικά συγκροτήµατα στο
παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού, δείχνει το δρόµο που θα ακολουθήσει η Lamda µε άλλες αναπτύξεις εντός
του ακινήτου.
Όπως είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Develοpment «το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα
πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το project εφεξής». Τα δύο τουριστικά
συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν ξενοδοχεία και κατοικίες, έχουν ενταχθεί στο πρώτο στάδιο της
επένδυσης, στην πρώτη πενταετία, όπως και το τουριστικό συγκρότηµα µε καζίνο (που έχει αναλάβει η
κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), ο πύργος κατοικιών, τα µισά έργα διαµόρφωσης του Μητροπολιτικού
Πάρκου, κ.α.
Σύµφωνα µε τον κ. Αθανασίου αυτή τη στιγµή βρίσκονται σε εξέλιξη όλες οι τεχνικές µελέτες και οι
αρχιτεκτονικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως οι πύργοι, το µεγάλο εµπορικό
κέντρο, κ.λπ. «Δε δηµοσιοποιουµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις
υπογραφές για τη µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί
προσεχώς, το πρώτο διάστηµα του νέου έτους», υποστήριξε.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως η χρηµατοδότηση της επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη και τόνισε
πως η Lamda θα δώσει ιδιαίτερη έµφαση και στις υποδοµές εντός του Ελληνικού (δρόµοι, δίκτυα κοινής
ωφέλειας, συνδέσεις µε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κ.α.)
Όπως εξήγησε ο κ. Αθανασίου «µας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης
(R&D), ένας τοµέας που αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις ανακοινώσεις όλο το
τελευταίο διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της Microsoft στη χώρα µας,
αλλά όχι µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R&D και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα
τα επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την
«έξυπνη» διαχείριση νερού, το Internet of Things».
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Ο νέος φόρος υπέρ Bad Bank-σφηνάκια για Ελστρον και Orilina
ΤτΕ-BAD BANK: Μια κρίσιµη λεπτοµέρεια, της πρότασης για δηµιουργία εταιρείας διαχείρισης
προβληµατικών στοιχείων ενεργητικού (Asset Management Company –AMC) αποκάλυψε, χθες, ο εµπνευστής
του project, Σπ. Παντελιάς.
Μιλώντας σε εκδήλωση του Capital Link Forum, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού επιβεβαίωσε την πρόβλεψη εισαγωγής ενός νέου φόρου,
διευκρίνισε ότι το ετήσιο ύψος του θα ισούται µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των
µεταφερόµενων δανείων.
Μέρος του (σ.σ. τουλάχιστον 60%) προτείνεται να καταβάλλεται µε µετρητά και το υπόλοιπο να
συµψηφίζεται µε οριστικές και εκκαθαρισµένες αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις (DTC) των
τραπεζών έναντι του Δηµοσίου.
Σε µια πενταετία το Δηµόσιο θα έχει µαζέψει από τα φορολογικά έσοδα ένα µεγάλο µέρος της κρατικής
εγγύησης. Το υπόλοιπο το συµψηφίζει µε το DTC.

ORILINA ΑΕΕΑΠ: Μέσα στο 2021 αναµένεται η είσοδος της Orilina ΑΕΕΑΠ στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας,
καθώς η εταιρεία έλαβε σχετική δωδεκάµηνη παράταση λόγω της πανδηµίας.
Γενικότερα, οι ΑΕΕΑΠ έχουν χρονικό περιθώριο δύο ετών από τη σύστασή τους -µε δυνατότητα
παράτασης ενός ακόµη δωδεκαµήνου- προκειµένου να προχωρήσουν σε δηµόσια εγγραφή και να εισέλθουν
στο ΧΑ.
ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Θετική έκπληξη αποτελεί η πορεία της εισηγµένης εταιρείας κατά το δεύτερο εξάµηνο,
πράγµα που φάνηκε και από τα αποτελέσµατα του τρίτου τριµήνου.
Έτσι, ενώ στο α’ φετινό εξάµηνο είχε παρατηρηθεί υποχώρηση του EBITDA από το 1,8 στο 1,4 εκατ. ευρώ
(-22%) στο εννεάµηνο το EBITDA γύρισε στο +27% (από 2,6 σε 3,3 εκατ. ευρώ). Αύξηση της ζήτησης
και άνοδος τιµών φαίνεται να είναι οι δύο παράγοντες που επηρέασαν θετικά τις εξελίξεις.
H εισηγµένη (αλλά και ο κλάδος γενικότερα, βλέπε ΣΙΔΜΑ -έµµεσα Μπήτρος- και Αφοί Κορδέλλου)
ευνοούνται από την αναµενόµενη τόνωση των επενδύσεων στην Ελλάδα κατά τα επόµενα χρόνια.
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Π. Μυλωνάς: Οι πέντε δυνάµεις που ωθούν τις τράπεζες προς τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Πώς η Ελλάδα περνά στην εποχή του 5G – Τι σχεδιάζουν ΟΤΕ, Vodafone, Wind
Πιερρακάκης: Μεγιστοποιήσαµε το τίµηµα, συγχαρητήρια στην ΕΕΤΤ – Τι αναφέρουν Τσαµάζ, Μπρουµίδης,
Ζαρκαλής
Στην εποχή του 5G περνά η Ελλάδα. Η επιτυχής δηµοπρασία για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας
πέµπτης γενιάς που πραγµατοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ανοίγει το δρόµο για υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων σε κρίσιµες
υποδοµές, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος του
καταναλωτή.
Όπως, όµως, εκτιµάται από την ΕΕΤΤ, το σωρευτικό όφελος εκτιµάται πως θα είναι πολλαπλάσιο,
καθώς η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αναµένεται να επηρεάσει ριζικά ευρύ πλήθος διαστάσεων της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας,
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ενισχύοντας την οικονοµική
ανάπτυξη.
Το συνολικό τίµηµα ξεπέρασε το ποσό των 372 εκατοµµυρίων ευρώ, δικαιώνοντας πλήρως,
σύµφωνα µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σχεδιασµό της δηµοπρασίας που για πρώτη φορά
στην Ελλάδα συµπεριέλαβε το σύνολο των διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων. Όπως γίνεται γνωστό, η
στρατηγική εξαρχής αποσκοπούσε τόσο στη µεγιστοποίηση των κρατικών εσόδων, όσο και στην
δηµιουργία προοπτικών ανάπτυξης για επιχειρηµατικές και ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τα
δίκτυα πέµπτης γενιάς.
Πρόκειται για το επιστέγασµα µιας εντατικής προσπάθειας που ξεκίνησε δώδεκα και πλέον µήνες
πριν από την εκκίνηση της δηµοπρασίας και περιλάµβανε περισσότερες από 70 προαπαιτούµενες ενέργειες,
σηµειώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ ο αρµόδιος Υπουργός, Κυριάκος
Πιερρακάκης, σε µήνυµα του στο twitter ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας, η χώρα
περνά στην εποχή των δικτύων πέµπτης γενιάς. Εξασφαλίσαµε υψηλό τίµηµα και ταυτόχρονα την
ταχεία ανάπτυξη των δικτύων. Συγχαρητήρια στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων
για την εξαιρετική δουλειά».
Με την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας, η χώρα περνά στην εποχή των δικτύων πέµπτης γενιάς.
Εξασφαλίσαµε υψηλό τίµηµα και ταυτόχρονα την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων.
Συγχαρητήρια στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων για την εξαιρετική δουλειά.
https://t.co/RpdPZrNrQE pic.twitter.com/U6YX2qWtwD
— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) December 16, 2020

Τα επόµενα βήµατα
Με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να έχουν ήδη προετοιµαστεί, µέσα στο πρώτο τρίµηνο του
2021 τα πρώτα δίκτυα 5G θα ξεκινήσουν να λειτουργούν.
Με βάση τις προϋποθέσεις των αδειών, µέχρι το τέλος του 2023 οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει
να παρέχουν δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες 5G τουλάχιστον στο 60% του
πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό σε βάθος εξαετίας επεκτείνεται στο 94%, ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής
της κυβέρνησης για την ισόρροπη ανάπτυξη των υποδοµών και την αποφυγή αποκλεισµών, έχει ληφθεί
πρόνοια για την παροχή υπηρεσίας 5G από τουλάχιστον έναν πάροχο σε 42 αποµακρυσµένες περιοχές,
τόσο στην παραµεθόριο όσο και στην ενδοχώρα.
Σύµφωνα µε µετριοπαθείς εκτιµήσεις, έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουµε θα έχουν
δηµιουργηθεί έως και 69.000 θέσεις εργασίας λόγω της µετάβασης στα δίκτυα πέµπτης γενιάς, ενώ η
προστιθέµενη αξία στην εθνική οικονοµία από τις επενδύσεις σε τοµείς όπως οι Μεταφορές, η Υγεία και η
Εκπαίδευση µπορεί να ξεπεράσει τα 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Τα τιµήµατα
* Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η COSMOTE για το νέο φάσµα που απέκτησε ανέρχεται σε 123 εκατ.
ευρώ. Το κόστος αυτό είναι επιπλέον των επενδύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ που υλοποιεί ο Όµιλος ΟΤΕ στην
Ελλάδα την τρέχουσα τετραετία, κυρίως για δίκτυα Νέας Γενιάς, σταθερής και κινητής. Η COSMOTE είναι
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ο µόνος πάροχος που απέκτησε πάνω από 100MHz εθνικής εµβέλειας στη ζώνη των 3,4-3,8GHz. Όλα τα
παραπάνω εκχωρούνται στην COSMOTE για δεκαπέντε έτη, µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλα πέντε.
Μιλώντας σχετικά στο στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum και ειδικότερα στη συζήτηση σε panel για
το πώς µπορεί να µετατραπεί η Ελλάδα σε «Silicon Valley» της ΝΑ Ευρώπης, ο επικεφαλής του Οµίλου
ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαµάζ, ανέφερε πως τα σταθερά και κινητά δίκτυα του ΟΤΕ αποτελούν πλεονέκτηµα για
τη χώρα και αποτέλεσµα στοχευµένης αναπτυξιακής στρατηγικής. «Η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου 5
δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς, ενώ προγραµµατίζει επενδύσεις άνω
των 2 δισ. ευρώ για τα επόµενα 4 χρόνια, κυρίως για την ανάπτυξη δικτύων FTTH και 5G», ανέφερε. Ο
ΟΤΕ πρόκειται να εκκινήσει σύντοµα την εµπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, στοχεύοντας σε πληθυσµιακή
κάλυψη 50% έως το τέλος του 2021.
* Η Vodafone Ελλάδας απέκτησε 600 MHz 5G φάσµατος στη δηµοπρασία της ΕΕΤΤ έναντι 130,2 εκατ. ευρώ
και όπως ανακοίνωσε, η πληρωµή θα γίνει εντός 10 ηµερών από το τέλος της δηµοπρασίας. Με αφορµή την
ολοκλήρωση της δηµοπρασίας για την απόκτηση φάσµατος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουµίδης δήλωσε: «Η Vodafone Ελλάδας είναι για να αναπτύξει το 5G
µετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του απαιτούµενου φάσµατος. Έχουµε
καταρτίσει ένα εκτεταµένο επενδυτικό πλάνο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και έχει στόχο το
Vodafone Giga Network 5G να προσφέρει νέες δυνατότητες για όλους, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του
2021, σταδιακά για όλο και περισσότερους Έλληνες. Αυτό που για όλους µας είναι συναρπαστικό είναι
ότι το Vodafone Giga Network 5G, η νέα αυτή γενιά τεχνολογίας, θα βοηθήσει την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων, θα επιταχύνει την οικονοµία και θα µεταµορφώσει την Ελλάδα σε µία ψηφιακή κοινωνία,
ισότιµη για όλους. Έχοντας εξασφαλίσει από τον όµιλό µας τα απαραίτητα κεφάλαια που θα
χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών νέας γενιάς για τα επόµενα χρόνια,
πιστεύουµε ότι µε τα δίκτυα και τις τεχνολογίες µας θα συµβάλουµε στην επιτάχυνση της πορείας της
Ελλάδας προς το αύριο. Πρόκειται για µια συνολική επένδυση που ξεπερνά τα 500 εκατ. Ευρώ, πάνω
στην οποία έρχεται και προστίθεται η άµεση καταβολή επιπλέον 130 εκατ. Ευρώ για το φάσµα. Το
ταξίδι του 5G θα είναι µακρύ – και τη διάρκειά του θα καθορίσει η διείσδυση των συσκευών και η
επιτάχυνση της χρήσης των προηγµένων επιχειρηµατικών εφαρµογών. Η επόµενη δεκαετία θα είναι η
δεκαετία του 5G. Είµαστε υπερήφανοι που αναλαµβάνουµε αυτό το σπουδαίο έργο για να βοηθήσουµε
να αλλάξει η Ελλάδα».
* Η WIND δέσµευσε τα τµήµατα του φάσµατος που είχε εξαρχής σχεδιάσει, καταβάλλοντας το ποσό των
119 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία από τις αρχές του 2021 θα ξεκινήσει την εµπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, µε
την κάλυψη να αγγίζει το 60% του πληθυσµού κατά την διάρκεια της πρώτης τριετίας. Ο Νάσος
Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της WIND Ελλάς αναφέρει: «Η ανάπτυξη του 5G είναι
µια τεράστια πρόκληση και αποτελεί για εµάς στη WIND µία από τις κύριες προτεραιότητες του
στρατηγικού µας σχεδίου. Μέσα στην επόµενη πενταετία θα υλοποιήσουµε ένα εκτενές επενδυτικό
πλάνο ύψους €500 εκατ. προκειµένου να αναπτύξουµε ένα ισχυρό δίκτυο 5G, ένα δίκτυο που θα
υποστηρίζεται από Έλληνες µηχανικούς που ήδη εργάζονται εντατικά για τη δηµιουργία ενός
οικοσυστήµατος καινοτοµίας».
Διαβάστε ακόµη:
Lockdown: Τα διλήµµατα των Χριστουγέννων και τα νέα µέτρα στο τραπέζι
Αθανασίου (Lamda): «Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ είναι µόνο η αρχή στο Ελληνικό»
Μείωση ενοικίων: Τα κρυφά οφέλη για τους ιδιοκτήτες από το «κούρεµα» στους ενοικιαστές
ΠΗΓΗ NEWMONEY

https://thessalikos.gr/
Publication date: 17/12/2020 08:16
Alexa ranking (Greece): 3153
https://thessalikos.gr/megaloy-rythmoi-anaptyxis-ano-toy-4-stin/

Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το
2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να
φέρουν τη χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20%
του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η
Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον
τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας
της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Σε συνεργασία µε tomanifesto.gr
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Καραµανλής: Εµβληµατική η τροποποίηση του νόµου για τις δηµόσιες
συµβάσεις
Share0
Tweet
LinkedIn
0shares
Εμβληματική χαρακτήρισε την τροποποίηση του νόμου 4412 για τις δημόσιες συμβάσεις ο υπουργός
Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22 ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece και υποστήριξε για ακόµα µία φορά την επιστροφή στην ανάπτυξη µέσα από τα έργα.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουμε ως το τέλος της πανδημίας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στην μετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραμανλής υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δουλεύει συστηματικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
Η Ελλάδα κόµβος υποδοµών της περιοχής
«Το θετικό είναι ότι μπροστά μας, μαζί με τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουμε και μια μεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα μας. Να επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω της
στρατηγικής μας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα
και τα λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδομών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα έργα υποδομών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό μοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής. Προκειμένου να
επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που
προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: «Αναγάγουμε τον Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά και κυρίως της
Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο μεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασμός
στον τομέα των Υποδομών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα
δεδομένα στο χώρο των έργων. Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόμου
4412. Ο νέος Νόμος θεσμοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, και το κυριότερο,
αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβλημα των παράλογα
υψηλών εκπτώσεων.
Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, μια εμβληματική μεταρρύθμιση του χώρου,
που θα επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτομίας, με τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τομέα, μεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δημόσιο, μειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο. «Ενώνουμε δυνάμεις και τα αποτελέσματα μπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδομής. «Στόχος μας είναι να μπουν στην πρώτη
γραμμή» τόνισε ο κ. Καραμανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη μία πλευρά, τα μεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
– Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
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– Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
– Πάτρα-Πύργος.
– Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
– Ε-65.
– Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο κ. Καραμανλής στάθηκε στα σιδηροδρομικά έργα, επισημαίνοντας ότι το σιδηροδρομικό μας δίκτυο
υστερεί σημαντικά και επιπλέον, λόγω της εωμορφίας της χώρας μας, τα σιδηροδρομικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όμως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
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Τα δύο «κλειδιά» για ανάκαµψη πάνω από 4% το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων
3. συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των
32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι bι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε ο
κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: Την επιτυχή
υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής ενίσχυσης.
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Η υλοποίηση της Πατρών-Πύργου στην πρώτη γραµµή για το 2021
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά.
Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο
δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας
Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα
υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί
σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.Ο κ.
Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί την
ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο πρόβληµα
των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο
νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα επιταχύνει την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των «µεγάλων έργων» να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
capital.gr
e-mail: [email protected]

http://www.radiogamma.gr/
Publication date: 17/12/2020 08:01
Alexa ranking (Greece): 0
https://www.radiogamma.gr/n/%CE%AD%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B1...

Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας» µε βάση δεδοµένων

Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ θα λειτουργεί µια Κεντρική
Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
naftemporiki.gr
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Πώς η Ελλάδα περνά στην εποχή του 5G – Τι σχεδιάζουν ΟΤΕ, Vodafone, Wind
Πιερρακάκης: Μεγιστοποιήσαµε το τίµηµα, συγχαρητήρια στην ΕΕΤΤ - Τι αναφέρουν Τσαµάζ, Μπρουµίδης,
Ζαρκαλής
Στην εποχή του 5G περνά η Ελλάδα. Η επιτυχής δηµοπρασία για τις άδειες κινητής τηλεφωνίας
πέµπτης γενιάς που πραγµατοποιήθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ανοίγει το δρόµο για υλοποίηση σηµαντικών επενδύσεων σε κρίσιµες
υποδοµές, δίνοντας τη δυνατότητα για ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος του
καταναλωτή.
Όπως, όµως, εκτιµάται από την ΕΕΤΤ, το σωρευτικό όφελος εκτιµάται πως θα είναι πολλαπλάσιο,
καθώς η ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς αναµένεται να επηρεάσει ριζικά ευρύ πλήθος διαστάσεων της
οικονοµικής και κοινωνικής ζωής, επιταχύνοντας τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας,
βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και ενισχύοντας την οικονοµική
ανάπτυξη.
Το συνολικό τίµηµα ξεπέρασε το ποσό των 372 εκατοµµυρίων ευρώ, δικαιώνοντας πλήρως,
σύµφωνα µε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το σχεδιασµό της δηµοπρασίας που για πρώτη φορά
στην Ελλάδα συµπεριέλαβε το σύνολο των διαθέσιµων ραδιοσυχνοτήτων. Όπως γίνεται γνωστό, η
στρατηγική εξαρχής αποσκοπούσε τόσο στη µεγιστοποίηση των κρατικών εσόδων, όσο και στην
δηµιουργία προοπτικών ανάπτυξης για επιχειρηµατικές και ερευνητικές δραστηριότητες γύρω από τα
δίκτυα πέµπτης γενιάς.
Πρόκειται για το επιστέγασµα µιας εντατικής προσπάθειας που ξεκίνησε δώδεκα και πλέον µήνες
πριν από την εκκίνηση της δηµοπρασίας και περιλάµβανε περισσότερες από 70 προαπαιτούµενες ενέργειες,
σηµειώθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενώ ο αρµόδιος Υπουργός, Κυριάκος
Πιερρακάκης, σε µήνυµα του στο twitter ανέφερε: «Με την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας, η χώρα
περνά στην εποχή των δικτύων πέµπτης γενιάς. Εξασφαλίσαµε υψηλό τίµηµα και ταυτόχρονα την
ταχεία ανάπτυξη των δικτύων. Συγχαρητήρια στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων
για την εξαιρετική δουλειά».
Με την ολοκλήρωση της δηµοπρασίας, η χώρα περνά στην εποχή των δικτύων πέµπτης γενιάς.
Εξασφαλίσαµε υψηλό τίµηµα και ταυτόχρονα την ταχεία ανάπτυξη των δικτύων.
Συγχαρητήρια στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδροµείων για την εξαιρετική
δουλειά. https://t.co/RpdPZrNrQE pic.twitter.com/U6YX2qWtwD
— Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) December 16, 2020

Τα επόµενα βήµατα
Με τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους να έχουν ήδη προετοιµαστεί, µέσα στο πρώτο τρίµηνο του
2021 τα πρώτα δίκτυα 5G θα ξεκινήσουν να λειτουργούν.
Με βάση τις προϋποθέσεις των αδειών, µέχρι το τέλος του 2023 οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πρέπει
να παρέχουν δυνατότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες 5G τουλάχιστον στο 60% του
πληθυσµού. Το ποσοστό αυτό σε βάθος εξαετίας επεκτείνεται στο 94%, ενώ στο πλαίσιο της στρατηγικής
της κυβέρνησης για την ισόρροπη ανάπτυξη των υποδοµών και την αποφυγή αποκλεισµών, έχει ληφθεί
πρόνοια για την παροχή υπηρεσίας 5G από τουλάχιστον έναν πάροχο σε 42 αποµακρυσµένες περιοχές,
τόσο στην παραµεθόριο όσο και στην ενδοχώρα.
Σύµφωνα µε µετριοπαθείς εκτιµήσεις, έως το τέλος της δεκαετίας που διανύουµε θα έχουν
δηµιουργηθεί έως και 69.000 θέσεις εργασίας λόγω της µετάβασης στα δίκτυα πέµπτης γενιάς, ενώ η
προστιθέµενη αξία στην εθνική οικονοµία από τις επενδύσεις σε τοµείς όπως οι Μεταφορές, η Υγεία και η
Εκπαίδευση µπορεί να ξεπεράσει τα 12,5 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Τα τιµήµατα
* Το συνολικό ποσό που θα καταβάλει η COSMOTE για το νέο φάσµα που απέκτησε ανέρχεται σε 123 εκατ.
ευρώ. Το κόστος αυτό είναι επιπλέον των επενδύσεων ύψους 2 δισ. ευρώ που υλοποιεί ο Όµιλος ΟΤΕ στην
Ελλάδα την τρέχουσα τετραετία, κυρίως για δίκτυα Νέας Γενιάς, σταθερής και κινητής. Η COSMOTE είναι
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ο µόνος πάροχος που απέκτησε πάνω από 100MHz εθνικής εµβέλειας στη ζώνη των 3,4-3,8GHz. Όλα τα
παραπάνω εκχωρούνται στην COSMOTE για δεκαπέντε έτη, µε δικαίωµα ανανέωσης για άλλα πέντε.
Μιλώντας σχετικά στο στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum και ειδικότερα στη συζήτηση σε panel για
το πώς µπορεί να µετατραπεί η Ελλάδα σε «Silicon Valley» της ΝΑ Ευρώπης, ο επικεφαλής του Οµίλου
ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαµάζ, ανέφερε πως τα σταθερά και κινητά δίκτυα του ΟΤΕ αποτελούν πλεονέκτηµα για
τη χώρα και αποτέλεσµα στοχευµένης αναπτυξιακής στρατηγικής. «Η εταιρεία έχει επενδύσει περίπου 5
δισ. ευρώ την τελευταία δεκαετία, κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς, ενώ προγραµµατίζει επενδύσεις άνω
των 2 δισ. ευρώ για τα επόµενα 4 χρόνια, κυρίως για την ανάπτυξη δικτύων FTTH και 5G», ανέφερε. Ο
ΟΤΕ πρόκειται να εκκινήσει σύντοµα την εµπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, στοχεύοντας σε πληθυσµιακή
κάλυψη 50% έως το τέλος του 2021.
* Η Vodafone Ελλάδας απέκτησε 600 MHz 5G φάσµατος στη δηµοπρασία της ΕΕΤΤ έναντι 130,2 εκατ. ευρώ
και όπως ανακοίνωσε, η πληρωµή θα γίνει εντός 10 ηµερών από το τέλος της δηµοπρασίας. Με αφορµή την
ολοκλήρωση της δηµοπρασίας για την απόκτηση φάσµατος ο πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της
Vodafone Ελλάδας Χάρης Μπρουµίδης δήλωσε: «Η Vodafone Ελλάδας είναι για να αναπτύξει το 5G
µετά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την απόκτηση του απαιτούµενου φάσµατος. Έχουµε
καταρτίσει ένα εκτεταµένο επενδυτικό πλάνο, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και έχει στόχο το
Vodafone Giga Network 5G να προσφέρει νέες δυνατότητες για όλους, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο του
2021, σταδιακά για όλο και περισσότερους Έλληνες. Αυτό που για όλους µας είναι συναρπαστικό είναι
ότι το Vodafone Giga Network 5G, η νέα αυτή γενιά τεχνολογίας, θα βοηθήσει την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων, θα επιταχύνει την οικονοµία και θα µεταµορφώσει την Ελλάδα σε µία ψηφιακή κοινωνία,
ισότιµη για όλους. Έχοντας εξασφαλίσει από τον όµιλό µας τα απαραίτητα κεφάλαια που θα
χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών νέας γενιάς για τα επόµενα χρόνια,
πιστεύουµε ότι µε τα δίκτυα και τις τεχνολογίες µας θα συµβάλουµε στην επιτάχυνση της πορείας της
Ελλάδας προς το αύριο. Πρόκειται για µια συνολική επένδυση που ξεπερνά τα 500 εκατ. Ευρώ, πάνω
στην οποία έρχεται και προστίθεται η άµεση καταβολή επιπλέον 130 εκατ. Ευρώ για το φάσµα. Το
ταξίδι του 5G θα είναι µακρύ – και τη διάρκειά του θα καθορίσει η διείσδυση των συσκευών και η
επιτάχυνση της χρήσης των προηγµένων επιχειρηµατικών εφαρµογών. Η επόµενη δεκαετία θα είναι η
δεκαετία του 5G. Είµαστε υπερήφανοι που αναλαµβάνουµε αυτό το σπουδαίο έργο για να βοηθήσουµε
να αλλάξει η Ελλάδα».
* Η WIND δέσµευσε τα τµήµατα του φάσµατος που είχε εξαρχής σχεδιάσει, καταβάλλοντας το ποσό των
119 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία από τις αρχές του 2021 θα ξεκινήσει την εµπορική διάθεση υπηρεσιών 5G, µε
την κάλυψη να αγγίζει το 60% του πληθυσµού κατά την διάρκεια της πρώτης τριετίας. Ο Νάσος
Ζαρκαλής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύµβουλος της WIND Ελλάς αναφέρει: «Η ανάπτυξη του 5G είναι
µια τεράστια πρόκληση και αποτελεί για εµάς στη WIND µία από τις κύριες προτεραιότητες του
στρατηγικού µας σχεδίου. Μέσα στην επόµενη πενταετία θα υλοποιήσουµε ένα εκτενές επενδυτικό
πλάνο ύψους €500 εκατ. προκειµένου να αναπτύξουµε ένα ισχυρό δίκτυο 5G, ένα δίκτυο που θα
υποστηρίζεται από Έλληνες µηχανικούς που ήδη εργάζονται εντατικά για τη δηµιουργία ενός
οικοσυστήµατος καινοτοµίας».
Διαβάστε ακόµη:
Lockdown: Τα διλήµµατα των Χριστουγέννων και τα νέα µέτρα στο τραπέζι
Αθανασίου (Lamda): «Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ είναι µόνο η αρχή στο Ελληνικό»
Μείωση ενοικίων: Τα κρυφά οφέλη για τους ιδιοκτήτες από το «κούρεµα» στους ενοικιαστές
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Εν αναµονή της υπογραφής της σύµβασης για το Ελληνικό «τρέχουν» οι
µελέτες υλοποίησης των έργων
Μπορεί να µην υπάρχει ακριβές χρονοδιάγραµµα για το πότε θα υπογραφεί η σύµβαση µεταβίβασης των
µετοχών της Ελληνικό ΑΕ στη Lamda Development η υλοποίηση της επένδυσης ωστόσο βρίσκεται στη φάση
των αρχιτεκτονικών µελετών. «Είµαστε έτοιµοι πια να ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να
γίνεται πραγµατικότητα. Οι προκαταρκτικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Επισήµως θα ξεκινήσουµε τα
έργα µε τη µεταβίβαση των µετοχών που υπολογίζουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί τους πρώτους µήνες του
2021. Έχουµε ξεκινήσει µε τις κατεδαφίσεις και ταυτόχρονα έχουµε προχωρήσει και σε µελέτες.
Πραγµατοποιήσαµε αρχιτεκτονικές µελέτες και µελέτες για τα ψηλά κτήρια και τα εµπορικά κέντρα»
τόνισε σχετικά ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου , µιλώντας χθες στο
22ο Capital Link Invest in Greece Forum . Ο κ. Αθανασίου αναφέρθηκε επίσης στα έργα της πρώτης
πενταετίας στο πρώην αεροδρόµιο, συνολικής επένδυσης 1,5 δισ. ευρώ (δεν περιλαµβάνεται το ποσό που
θα λάβει το δηµόσιο, πρώτη και δεύτερη δόση περίπου 467 εκατ. από τα 915 εκατ. ευρώ). Σύµφωνα µε τον
σχεδιασµό της Lamda κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, θα δοθεί έµφαση στην ανάπτυξη της
παραλιακής ζώνης, τµήµατος του Πολεοδοµικού Κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγµένης καθώς και σε
ένα σηµαντικό τµήµα του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο θα συνδέει το παραλιακό µέτωπο µε τη
Λεωφόρο Βουλιαγµένης. Τα βασικότερα έργα που θα προχωρήσουν είναι, η υλοποίηση της ζώνης
ανάπτυξης «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσµά» στην οποία περιλαµβάνονται χρήσεις τουρισµού και µεταξύ
άλλων η κατασκευή ενός παραθαλάσσιου πολυτελούς ξενοδοχείου, η αναβάθµιση της υφιστάµενης
µαρίνας του Αγίου Κοσµά 308 θέσεων ελλιµενισµού, η ανάπτυξη εµπορικού κέντρου – καταστηµάτων στον
χερσαίο χώρο της µαρίνας και ο παραθαλάσσιος πύργος κατοικιών µε ύψος έως 200 µέτρων. Στα πρώτα
έργα περιλαµβάνονται ακόµα η υπογειοποίηση της Λεωφόρου Ποσειδώνος, συγκροτήµατα κατοικιών, το
µεγάλο εµπορικό κέντρο που σχεδιάζεται εντός του πολεοδοµικού κέντρου επί της Λεωφόρου
Βουλιαγµένης, πλησίον της στάσης µετρό «Ελληνικό» και η υλοποίηση ενός σηµαντικού τµήµατος του
Μητροπολιτικού Πάρκου µε χρήσεις πρασίνου, αναψυχής, ελευθέρων χώρων, αθλητισµού, πολιτισµού,
κοινωφελών λειτουργιών και πρότυπων αστικών υποδοµών. Όπως είπε χθες ο επικεφαλής της Lamda
εξετάζεται και η δηµιουργία ενός Research and Development (R&D Hub) για το οποίο η Lamda βρίσκεται ήδη
σε συζητήσεις για την υλοποίηση του. Ο κ. Αθανασίου επανέλαβε ότι η χρηµατοδότηση του Ελληνικού
είναι εξασφαλισµένη. Μεταξύ άλλων έχει συµφωνηθεί η άντληση δανειακών κεφαλαίων από τις Eurobank
και Πειραιώς ύψους έως 879 εκατ. πλέον ποσού ύψους έως 303 εκατ. για κάλυψη ΦΠΑ. Προς επίρρωση των
παραπάνω ο Κωνσταντίνος Βασιλείου αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank στην ίδια
συζήτηση επεσήµανε πως το έργο του Ελληνικού «είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και στην απόφασή µας να
συµµετάσχουµε στη χρηµατοδότησή του ήταν σηµείο κλειδί η προεργασία που είχε γίνει από τη Lamda». Ο
κ. Βασιλείου πρόσθεσε ότι «κανένας από τους µεγάλους οµίλους που ήδη έχουν συµφωνήσει για τη
συµµετοχή τους στο έργο (Mohegan, ΓΕΚ Τέρνα, ΤΕΜΕΣ) δεν πρόκειται να επενδύσει σε ένα έργο που δεν
πιστεύει.» Διαβάστε επίσης:
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Γ. Γεωργακόπουλος (Intrum): Ο νόµος της Δεύτερης Ευκαιρίας απαλλάσσει το
σύστηµα από τις εταιρείες ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό
Ο νέος νόµος της Δεύτερης Ευκαιρίας απαλλάσσει το σύστηµα από τις εταιρείες ζόµπι που νοθεύουν τον
ανταγωνισµό και µπλοκάρουν τη µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, και επιτρέπει στις
τράπεζες να επικεντρωθούν στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας,
υπογράµµισε ο , Managing Director της . Μιλώντας χθες το βράδυ στο Capital Link Forum ο κ.
Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων .
Ακόµα χαρακτήρισε το νέο πλαίσιο, κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την
εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά αλλά και
την προστασία των αδύναµων δανειοληπτών. Όπως είπε ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο εξωδικαστικός
συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις διαδικασίες, και
οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση και
τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των υποχρεώσεων
είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας. Ο νέος νόµος, δίνει µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία στους
οφειλέτες, επιτρέποντας τους την επανένταξη στην παραγωγική διαδικασία , είτε µέσω ρύθµισης οφειλών,
είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής
διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών µονάδων όσο και για τους
εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα
Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία. Το νέο πλαίσιο, συµβάλλει καίρια στην
αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs
και είναι θετικό για την οικονοµία εν γένει, αφού επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν
τον ανταγωνισµό και µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να
επικεντρωθούν στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας, υπογράµµισε
ο κ. Γεωργακόπουλος. Και εκτίµησε ότι λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων αφού
δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του αναδεικνύονται
ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι προκλήσεις για
την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στην
πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση των υπουργικών
αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του. Διαβάστε επίσης:
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Αθανασίου (Lamda): «Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ είναι µόνο η αρχή στο
Ελληνικό»
«Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το
project εφεξής», ανέφερε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, από το
βήµα του διαδικτυακού Capital Link Forum
Με… φουλ τις µηχανές προχωρά η Lamda για το µεγάλο project του Ελληνικού, όπου θα επιδιώξει και άλλες
συνέργειες στο πρότυπο αυτής µε την ΤΕΜΕΣ για τις δύο ξενοδοχειακές µονάδες στο παράκτιο µέτωπο
της έκτασης του Ελληνικού.
«Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ (σ.σ. Costa Navarino, Hilton Aθηνών) αποτελεί ένα πρώτο παράδειγµα για το
πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το project εφεξής», ανέφερε σχετικά χθες ο διευθύνων σύµβουλος της
Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου από το βήµα του διαδικτυακού Capital Link Forum.
Τα δύο ξενοδοχεία µε τα αντίστοιχα τουριστικά -οικιστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του
Ελληνικού θα υλοποιηθούν κατά την πρώτη, πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου, περίοδος κατά την
οποία θα υλοποιηθούν ακόµη οι εργασίες για το Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα µε KαζίνοΙRC (και ανάδοχο το σχήµα των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), την αναµόρφωση του παράκτιου µετώπου, τη
δηµιουργία του 40% του πάρκου που θα συνδέει το παράκτιο µέτωπο µε τη λεωφόρο Βουλιαγµένης, τον
πύργο κατοικιών µε επιτρεπόµενο ύψος έως 200 µ. και «µε την υπογραφή ενός από τους πιο γνωστούς
αρχιτέκτονες, διεθνούς φήµης», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Lamda. Η νέα αµµώδης παραλία, µεταξύ
της µαρίνας και του Παραλιακού Οικισµού, θα έχει µήκος περίπου ενός χιλιοµέτρου και πλάτος 50 µέτρων
κατά µέσο όρο, ενώ θα συνδέεται µε το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης µέσω του
κυρίως πεζόδροµου περιπάτου.
Συνολικά, οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν την πρώτη πενταετία θα υπερβούν τα 2,5 δισ.
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του 1 δισ. ευρώ που εκτιµάται ότι µπορεί να προσεγγίσει η επένδυση για
το IRC.
«Εχουµε ξεκινήσει ήδη µε τα προκαταρκτικά έργα για τις κατεδαφίσεις, παρά το γεγονός ότι
δεν έχουν µπει ακόµη οι τελικές υπογραφές µε το Ελληνικό Δηµόσιο, γιατί διαπιστώσαµε ότι τα πράγµατα
προχωρούν πολύ γρήγορα. Αυτή την στιγµή έχουµε σε εξέλιξη όλες τις τεχνικές µελέτες κι επίσης και τις
αρχιτεκοντικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως τους Πύργους, το εµπορικό κέντρο
κ.τ.λ.. Δε δηµοσιοποιουµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις υπογραφές για τη
µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί προσεχώς, το πρώτο
διάστηµα του νέου έτους».
Ο επικεφαλής της της Lamda επανέλαβε ότι η χρηµατοδότηση για τα πρώτα πέντε χρόνια της
επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη για τον όµιλο της Lamda, η οποία θα δώσει ιδιαίτερη
έµφαση και στο κοµµάτι των υποδοµών (δίκτυα κοινής ωφέλειας, τεχνολογία κ.τ.λ.) εντός της έκτασης που
είναι πολύ κρίσιµο για το σύνολο της επένδυσης. «Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και
Ανάπτυξης (R & D), έναν τοµέα ο οποίος αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις
ανακοινώσεις όλο το τελευταίο διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της
Microsoft στη χώρα µας, αλλά όχι µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R & D, για την
υλοποίηση του οποίου βρισκόµαστε ήδη σε συζητήσεις, και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα τα
επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την «έξυπνη»
διαχείριση νερού, το Internet of Things», ανέφερε ο κ. Αθανασίου.
Διαβάστε περισσότερα
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Lamda Development: Θέλει κόµβο Έρευνας και Τεχνολογίας στο Ελληνικό

Γράφει η «ξενοδόχος»
Εν µέσω του γενικότερου …ψηφιακού κλίµατος που έχει φέρει η πανδηµία, ιδιαίτερης σηµασίας είναι
και οι σχεδιαζόµενες επενδύσεις που συζητεί ήδη η Lamda για το mega project του Ελληνικού.
Χθές, από το διαδικτυακό βήµα του Capital Link Forum, ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda κ.
Οδυσσέας Αθανασίου έδωσε µία εικόνα για το τί θα πρέπει να περιµένουµε στην έκταση του πρώην
αεροδροµίου και σε αυτό το επίπεδο.
«Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και Ανάπτυξης (R & D), έναν τοµέα ο
οποίος αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις ανακοινώσεις όλο το
τελευταίο διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της
Microsoft στη χώρα µας, αλλά όχι µόνο.
Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R & D, για την υλοποίηση του οποίου
βρισκόµαστε ήδη σε συζητήσεις, και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα τα επίπεδα,
από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την
«έξυπνη» διαχείριση νερού, το Internet of Things», ανέφερε ο κ. Αθανασίου.
Σε όλη την έκταση του θα είναι εξοπλισµένο µε αισθητήρες και συστήµατα ελέγχου που θα αναλύουν
δεδοµένα και θα ελέγχουν την κατανάλωση ενέργειας και τις εκποµπές CO2.
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Αθανασίου (Lamda): «Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ είναι µόνο η αρχή στο
Ελληνικό»
«Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ αποτελεί ένα πρώτο παράδειγµα για το πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το
project εφεξής», ανέφερε ο διευθύνων σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, από το
βήµα του διαδικτυακού Capital Link Forum
Με… φουλ τις µηχανές προχωρά η Lamda για το µεγάλο project του Ελληνικού, όπου θα επιδιώξει και άλλες
συνέργειες στο πρότυπο αυτής µε την ΤΕΜΕΣ για τις δύο ξενοδοχειακές µονάδες στο παράκτιο µέτωπο
της έκτασης του Ελληνικού.
«Το joint venture µε την ΤΕΜΕΣ (σ.σ. Costa Navarino, Hilton Aθηνών) αποτελεί ένα πρώτο παράδειγµα για το
πώς σκοπεύουµε να ‘’τρέξουµε’’ το project εφεξής», ανέφερε σχετικά χθες ο διευθύνων σύµβουλος της
Lamda Development κ. Οδυσσέας Αθανασίου από το βήµα του διαδικτυακού Capital Link Forum.
Τα δύο ξενοδοχεία µε τα αντίστοιχα τουριστικά -οικιστικά συγκροτήµατα στο παράκτιο µέτωπο του
Ελληνικού θα υλοποιηθούν κατά την πρώτη, πενταετή φάση της υλοποίησης του έργου, περίοδος κατά την
οποία θα υλοποιηθούν ακόµη οι εργασίες για το Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα µε KαζίνοΙRC (και ανάδοχο το σχήµα των Mohegan- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), την αναµόρφωση του παράκτιου µετώπου, τη
δηµιουργία του 40% του πάρκου που θα συνδέει το παράκτιο µέτωπο µε τη λεωφόρο Βουλιαγµένης, τον
πύργο κατοικιών µε επιτρεπόµενο ύψος έως 200 µ. και «µε την υπογραφή ενός από τους πιο γνωστούς
αρχιτέκτονες, διεθνούς φήµης», όπως ανέφερε ο επικεφαλής της Lamda. Η νέα αµµώδης παραλία, µεταξύ
της µαρίνας και του Παραλιακού Οικισµού, θα έχει µήκος περίπου ενός χιλιοµέτρου και πλάτος 50 µέτρων
κατά µέσο όρο, ενώ θα συνδέεται µε το Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης µέσω του
κυρίως πεζόδροµου περιπάτου.
Συνολικά, οι επενδύσεις που θα υλοποιηθούν την πρώτη πενταετία θα υπερβούν τα 2,5 δισ.
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου και του 1 δισ. ευρώ που εκτιµάται ότι µπορεί να προσεγγίσει η επένδυση για
το IRC.
«Εχουµε ξεκινήσει ήδη µε τα προκαταρκτικά έργα για τις κατεδαφίσεις, παρά το γεγονός ότι
δεν έχουν µπει ακόµη οι τελικές υπογραφές µε το Ελληνικό Δηµόσιο, γιατί διαπιστώσαµε ότι τα πράγµατα
προχωρούν πολύ γρήγορα. Αυτή την στιγµή έχουµε σε εξέλιξη όλες τις τεχνικές µελέτες κι επίσης και τις
αρχιτεκοντικές µελέτες για τα κτίρια -τοπόσηµα της επένδυσης, όπως τους Πύργους, το εµπορικό κέντρο
κ.τ.λ.. Δε δηµοσιοποιουµε ακόµη τα σχέδια, γιατί θέλουµε αυτό να γίνει αµέσως µετά τις υπογραφές για τη
µεταβίβαση µε το Ελληνικό Δηµόσιο, διαδικασία που υπολογίζουµε να ολοκληρωθεί προσεχώς, το πρώτο
διάστηµα του νέου έτους».
Ο επικεφαλής της της Lamda επανέλαβε ότι η χρηµατοδότηση για τα πρώτα πέντε χρόνια της
επένδυσης είναι πλήρως εξασφαλισµένη για τον όµιλο της Lamda, η οποία θα δώσει ιδιαίτερη
έµφαση και στο κοµµάτι των υποδοµών (δίκτυα κοινής ωφέλειας, τεχνολογία κ.τ.λ.) εντός της έκτασης που
είναι πολύ κρίσιµο για το σύνολο της επένδυσης. «Μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και οι υποδοµές Ερευνας και
Ανάπτυξης (R & D), έναν τοµέα ο οποίος αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία πλέον, µετά και τις
ανακοινώσεις όλο το τελευταίο διάστηµα νέων επενδύσεων στον κλάδο, όπως για παράδειγµα αυτή της
Microsoft στη χώρα µας, αλλά όχι µόνο. Σκοπεύουµε να δηµιουργήσουµε έναν κόµβο R & D, για την
υλοποίηση του οποίου βρισκόµαστε ήδη σε συζητήσεις, και µία έξυπνη πόλη στο Ελληνικό, σε όλα τα
επίπεδα, από τον έλεγχο της κυκλοφορίας, µέχρι τη διαχείριση απορριµµάτων, την ενέργεια, την «έξυπνη»
διαχείριση νερού, το Internet of Things», ανέφερε ο κ. Αθανασίου.
Διαβάστε περισσότερα
Νόµος Κατσέλη: 330 αιτήσεις σε 16 ηµέρες – Στον «αέρα» από εβδοµάδα η νέα πλατφόρµα
COSMOTE: Nέα επένδυση σε φάσµα για ανάπτυξη υπηρεσιών 5G
Στην COSMOTE TV παραµένει το Champions και Europa League για την τριετία 2021 – 2024
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Γεωργακόπουλος (Intrum): Σηµαντικό εργαλείο ο νέος πτωχευτικός
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο εξωδικαστικός
συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις διαδικασίες,
και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση
και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των
υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία είτε µέσω ρύθµισης οφειλών,
είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής
διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών µονάδων όσο και για τους
εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα
Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο, τόνισε ο κ. Γεωργακόπουλος, συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των
προβληµατικών δανείων και στην υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία
εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µεταφορά
κεφαλαίων σε παραγωγικές επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην
χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση
επενδύσεων αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι
προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών
αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
"Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα", τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece. Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες
δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή
την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής
υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον
εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει. "Το...
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Γιατί προβλέπουν οι τραπεζίτες νίκη στη «µάχη» µε τα «κόκκινα» δάνεια
Την αισιοδοξία τους για γρήγορη εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισµών, µε ελεγχόµενη αύξηση των
«κόκκινων» δανείων, εκφράζουν οι κορυφαίοι Έλληνες τραπεζίτες, ενώ αξιολογούν θετικά τις
αναπτυξιακές προοπτικές της οικονοµίας, δίνοντας έµφαση στην αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου
Ανάκαµψης, και αναφέρουν τον ψηφιακό µετασχηµατισµό ως µία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις
αυτής της περιόδου.
Παρά την πρωτοφανή οικονοµική κρίση που έχει προκαλέσει η πανδηµία, µιλώντας χθες στο Capital Link
Forum, οι επικεφαλής των τεσσάρων συστηµικών τραπεζών εξέφρασαν την αισιοδοξία τους για τις
προοπτικές του τραπεζικού τοµέα και της οικονοµίας. Για το πλέον επίκαιρο θέµα, την
αντιµετώπιση των «κόκκινων» δανείων που κληρονόµησαν οι τράπεζες από την προηγούµενη κρίση,
αλλά και των νέων που θα δηµιουργηθούν λόγω της πανδηµίας, υπογράµµισαν ότι έχουν γίνει ήδη µεγάλα
βήµατα προόδου.
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Φωκίων Καραβίας, τους
τελευταίους µήνες έγιναν «άλµατα προόδου». Η Eurobank, ανέφερε ο κ. Καραβίας, προχώρησε σε
δραστική εξυγίανση του ισολογισµού της, ενώ και οι άλλες τράπεζες έχουν σε προχωρήσει το δικό τους
σχεδιασµό. «Μόλις πρόσφατα, η διαφορά από τις ευρωπαϊκές τράπεζες εκλαµβανόταν ως χάσµα, αλλά
µειώνεται πολύ γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, σηµειώνοντας ότι αυτή η σύγκλιση και η ορατή
προοπτική µείωσης των δεικτών µη εξυπηρετούµενων δανείων σε µονοψήφια ποσοστά αναγνωρίζεται από
την αγορά και οδηγεί σε βελτίωση των αποτιµήσεων των τραπεζικών µετοχών.
Ήδη η Eurobank, υπογράµµισε ο κ. Καραβίας, µε δεδοµένη τη µεγάλη πρόοδο στην αντιµετώπιση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, έχει αρχίσει το σχεδιασµό για την επόµενη φάση, προωθώντας ένα
µεγάλο σχέδιο µετασχηµατισµού, ώστε να γίνει ως το 2030 ηγετικός τραπεζικός όµιλος της περιοχής.
Τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων κατά 60% από το 2016 ως το τέλος του 2019 σηµείωσε
ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, υπογραµµίζοντας ότι ένα µεγάλο ορόσηµο
σε αυτή την πορεία ήταν η ενεργοποίηση του σχεδίου «Ηρακλής», που έγινε καταλύτης για µεγάλες
τιτλοποιήσεις. Ήδη η Eurobank ολοκλήρωσε δύο τιτλοποιήσεις δανείων 9 δισ. ευρώ και η Alpha Bank
είναι έτοιµη να υπογράψει την τιτλοποίηση δανείων 10,8 δισ. ευρώ, ενώ η Πειραιώς και η Εθνική
προωθούν τιτλοποιήσεις συνολικού ύψους 13 δισ. ευρώ. Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό ύψος
τιτλοποιήσεων, συνολικά 33 δισ. ευρώ σε λιγότερα από δύο χρόνια, τόνισε ο κ. Ψάλτης.
Σχετικά µε το σχέδιο «Galaxy», ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι επανεκκινήθηκε αµέσως µετά το πρώτο
lockdown και ολοκληρώθηκε στη διάρκεια του δεύτερου lockdown, κάτι που απέδωσε στην
επιχειρησιακή ετοιµότητα της Alpha και στην ελκυστικότητα της εταιρείας διαχείρισης δανείων Cepal,
αλλά και στη βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, χάρη στην καλή διαχείριση της πανδηµίας και
τη συνέχιση των µεταρρυθµίσεων από την κυβέρνηση.
Για τη συνέχεια, η σηµαντικότερη πρόκληση θα έλθει από τα δάνεια που έχουν περάσει σε
αναστολή λόγω της πανδηµίας και αντιστοιχούν στο 15% των συνολικών εξυπηρετούµενων δανείων
των τραπεζών, όπως υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, εκφράζοντας πάντως αισιοδοξία ότι τα µέτρα στήριξης
που έχει λάβει η κυβέρνηση, µεταξύ των οποίων και το πρόγραµµα «Γέφυρα», όπως και οι ετοιµότητα των
τραπεζών να προσφέρουν διευκολύνσεις στους πελάτες τους, τελικά θα µετριάσουν το ύψος των
δανείων που θα καταστούν µη εξυπηρετούµενα. «Αισθανόµαστε σίγουροι ότι οι επιπτώσεις στις
ελληνικές τράπεζες από δάνεια που θα περάσουν από την αναστολή στη µη εξυπηρέτηση θα
συγκρατηθούν», τόνισε ο κ. Ψάλτης.
Μια ακόµη πρόκληση, όπως υπογράµµισε, θα έλθει από την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup να
εφαρµοσθεί νωρίτερα η χρηµατοδοτική υποστήριξη της εκκαθάρισης τραπεζών από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισµό Σταθερότητας, κάτι που σηµαίνει, όπως είπε, ότι θα ενταθεί η πίεση στις τράπεζες για να
επιτύχουν το στόχο της µείωσης του δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων κάτω από το όριο του 5%.
Στην κατεύθυνση αυτή, τόνισε ο κ. Ψάλτης, θα βοηθήσει ο σχεδιασµός της Κοµισιόν για bad banks σε
εθνικό επίπεδο, ο οποίος συµπίπτει µε θετικό τρόπο µε την πρωτοβουλία της Τράπεζας της Ελλάδος
για bad bank, για την οποία, όπως είπε, οι σχετικές συζητήσεις µε την ελληνική κυβέρνηση βρίσκονται σε
προχωρηµένο στάδιο. Επιπλέον, στην επιτάχυνση της µείωσης των NPE θα συµβάλει και το σχέδιο της
κυβέρνησης για επέκταση του σχεδίου «Ηρακλής», ώστε να προωθηθούν περισσότερες τιτλοποιήσεις.

Ισχυρή ανάκαµψη το 2021
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Μετά τη βαθιά ύφεση του 2020, ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος
Μεγάλου, προέβλεψε ότι από το 2021 η οικονοµία θα εισέλθει σε φάση ισχυρής ανάκαµψης, µε ετήσιους
ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ άνω του 4%, µε δύο προωθητικές δυνάµεις: την ενίσχυση της πιστωτικής
επέκτασης, που έγινε θετική ήδη το 2020, για πρώτη φορά από το 2009, αλλά και την αξιοποίηση των
πόρων από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης.
Το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020,
διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη
επταετία, σηµείωσε ο κ. Μεγάλου. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια
αξιοποίησης των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης µε τρεις τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση
του προγράµµατος,
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων,
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το
σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε
συµµετοχή 20% του ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.

Κλειδί ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
Στην ανάγκη της προώθησης του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών, ιδιαίτερα στο νέο
περιβάλλον που έχει δηµιουργήσει η πανδηµία, αναφέρθηκε µε έµφαση ο διευθύνων σύµβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, τονίζοντας ότι υπάρχουν πέντε δυνάµεις που ωθούν,
παγκοσµίως, τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών:
1. Το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να
βρουν νέες πηγές εσόδων.
2. Το ρυθµιστικό πλαίσιο και, κυρίως, η Οδηγία PSD2, µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και
σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
3. Η ένταση του ανταγωνισµού: Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, αλλά έχουµε και τις «νέες
τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο
τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
4. Η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5. Η συµπεριφορά των πελατών, που είναι και ο σηµαντικότερος παράγοντας, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τις απαιτήσεις και για τις τράπεζες.
Η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη
συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος της, τόνισε ο κ. Μυλωνάς,
υπογραµµίζοντας ότι το µέλλον θα είναι ψηφιακό και οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν.
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής - [Multi-news.gr]
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. "Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα
βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε
ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα", τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece. Ο
κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός
να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη
της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής...
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. "Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα
βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε
ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα", τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και
Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece. Ο
κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός
να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη
της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής...
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας» µε βάση δεδοµένων
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ θα λειτουργεί µια Κεντρική
Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
naftemporiki.gr
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Ράνια Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει
ισχυρή - [Mikrometoxos.gr]
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum Η στρατηγική
αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών µε
τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές µεταρρυθµίσεις,
αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης τόνισε η κ.
Αικατερινάρη. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη
επενδύσεων στην Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση
αλλά και εν γένει την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση. Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα
τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση
µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως
κατά...
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum Η στρατηγική
αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών µε
τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές µεταρρυθµίσεις,
αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης τόνισε η κ.
Αικατερινάρη. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη
επενδύσεων στην Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση
αλλά και εν γένει την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση. Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα
τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση
µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως
κατά...
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Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Διαχειρίσιµα τα νέα NPLs - [Reporter.gr]
Στην προσπάθεια αλλά και τις επιτυχίες των ελληνικών τραπεζών προκειµένου να µειώσουν δραστικά τα
Μη Εξυπηρετούµενα δάνειά τους (NPLs), αναφέρθηκε εκτενώς ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, κ.
Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece Looking Ahead With Confidence". Όπως υπογράµµισε οι ελληνικές τράπεζες έως τα τέλη του 2019 είχαν
κατορθώσει να µειώσουν κατά 60% το ποσοστό των NPLs στα χαρτοφυλάκιά τους και αυτό το πέτυχαν
στη διάρκεια µίας τριετίας. "Μέχρι το τέλος του 2019 οι τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το
προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60% ή 40 δισ. ευρώ από το 2016, µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών",
τόνισε, υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν η πρώτη εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς αυτή την κατεύθυνση. Τόνισε ακόµη ότι σηµαντικό ρόλο σε αυτή
την προσπάθεια διαδραµάτισε η δηµιουργία του "Σχεδίου Ηρακλής"...
Στην προσπάθεια αλλά και τις επιτυχίες των ελληνικών τραπεζών προκειµένου να µειώσουν δραστικά τα
Μη Εξυπηρετούµενα δάνειά τους (NPLs), αναφέρθηκε εκτενώς ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, κ.
Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece Looking Ahead With Confidence". Όπως υπογράµµισε οι ελληνικές τράπεζες έως τα τέλη του 2019 είχαν
κατορθώσει να µειώσουν κατά 60% το ποσοστό των NPLs στα χαρτοφυλάκιά τους και αυτό το πέτυχαν
στη διάρκεια µίας τριετίας. "Μέχρι το τέλος του 2019 οι τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το
προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60% ή 40 δισ. ευρώ από το 2016, µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών",
τόνισε, υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν η πρώτη εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς αυτή την κατεύθυνση. Τόνισε ακόµη ότι σηµαντικό ρόλο σε αυτή
την προσπάθεια διαδραµάτισε η δηµιουργία του "Σχεδίου Ηρακλής"...
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Πόλσον: "Οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον
ελκυστικές" - [Newmoney.gr]
Την πρόθεσή του να ενισχύσει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα εξέφρασε ισχυρός άνδρας
του hedge fund Paulson & Co, εστιάζοντας στον τοµέα του real estate Την άποψη πως οι επενδύσεις στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές εξέφρασε ο Τζον Πόλσον, επικεφαλής του hedge fund
Paulson & Co που συµµετέχει στην Τράπεζα Πειραιώς µε ποσοστό 9,3% (άνω του 5% έχει ο Αριστοτέλης
Μυστακίδης και 5,5% το fund Bienville Capital), αλλά και στην Alpha Bank. "Επενδύσαµε αρχικά, δεν µας
βγήκε όπως περιµέναµε, επενδύσαµε ξανά και µας 'χτύπησε' η πανδηµία. Αλλά σε αυτό το σηµείο βλέπουµε
την οικονοµία να αναρρώνει και πιστεύουµε ότι οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον
ελκυστικές", ανέφερε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum, για να
προσθέσει: "Παρά τις νέες προκλήσεις οι τράπεζες καταφέρνουν να τις αντιµετωπίσουν πολύ καλά. Η
βασικότερη εξ αυτών παραµένει η µείωση των...
Την πρόθεσή του να ενισχύσει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα εξέφρασε ισχυρός άνδρας
του hedge fund Paulson & Co, εστιάζοντας στον τοµέα του real estate Την άποψη πως οι επενδύσεις στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές εξέφρασε ο Τζον Πόλσον, επικεφαλής του hedge fund
Paulson & Co που συµµετέχει στην Τράπεζα Πειραιώς µε ποσοστό 9,3% (άνω του 5% έχει ο Αριστοτέλης
Μυστακίδης και 5,5% το fund Bienville Capital), αλλά και στην Alpha Bank. "Επενδύσαµε αρχικά, δεν µας
βγήκε όπως περιµέναµε, επενδύσαµε ξανά και µας 'χτύπησε' η πανδηµία. Αλλά σε αυτό το σηµείο βλέπουµε
την οικονοµία να αναρρώνει και πιστεύουµε ότι οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον
ελκυστικές", ανέφερε χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum, για να
προσθέσει: "Παρά τις νέες προκλήσεις οι τράπεζες καταφέρνουν να τις αντιµετωπίσουν πολύ καλά. Η
βασικότερη εξ αυτών παραµένει η µείωση των...
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Ο Παύλος Μυλωνάς για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των τραπεζών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών, καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Κώστας Καραµανλής : Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα.
Σηµεία της οµιλίας του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ.
Κώστα Καραµανλή στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in
Greece.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που
τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα
µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο
δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας
Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη,
είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές
απώλειες. Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19
εποχή, ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει
συστηµατικά για να υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο
της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να
πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια
µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό
πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες
µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα
εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά
και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο
και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον
Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και
αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο,
το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε
τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη.
Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο
σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος
θεσµοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη
ρίζα του το µεγάλο πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών
εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια
εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της
χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις
καινοτοµίας, µε τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται
τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο.
«Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν
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στην πρώτη γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο
έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν
πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να
τα σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό
µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι
αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα
πλέον η νέα γενιά των ‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα
Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε
7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Φωτακίδης (CVC): Η Ελλάδα θα επανέλθει γρήγορα - Συνεχίζουµε τις
επενδύσεις
«Ψήφο» εµπιστοσύνης στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει το CVC Capital Partners, εκτιµώντας πως η χώρα
θα ανακάµψει γρηγορότερα από την πανδηµία εν συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του αµερικανικού fund, κ. Άλεξ Φωτακίδης, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link
Invest in Greece Forum, επαναλαµβάνοντας την πρόθεση να επενδύσουν στην Ελλάδα. «Βάλαµε στο
µικροσκόπιό µας την χώρα πριν από σχεδόν µία δεκαετία, ενώ η πρώτη µας τοποθέτησε έγινε τον
Σεπτέµβριο του 2015. Η έµφαση που δίνουµε στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το CVC έχει
23 γραφεία, εκ των οποίων τα 12 στην Ευρώπη και εγώ εγκαταστάθηκα εδώ, για να υποστηρίξω το
χαρτοφυλάκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Το οικονοµικό – πολιτικό περιβάλλον είναι
πολύ υποστηρικτικό. Υπάρχει εµπιστοσύνη».
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήµερα
Κορωνοϊός: 1.190 νέα κρούσµατα - 85 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Pfizer – Μπουρλά: Έτσι θα διασφαλίσουµε την οµαλή διανοµή του εµβολίου για τον κορωνοϊό
Κικίλιας: Προειδοποίηση για νέα αυστηρά τοπικά lockdown
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο
Protothema.gr
Πηγή
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Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.

Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.

https://epiloges.tv/
Publication date: 17/12/2020 00:43
Alexa ranking (Greece): 185
https://epiloges.tv/karamanlis-stochos-mas-i-ellada-na-exelichthei-se-komvo-ypodo...

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Minister: Greek Tourism Fresh Ground for Investments
5 shares Greek Tourism Minister Harry Theoharis invited investors to bet on Greece and particularly on the potential
of the tourism sector where there is plenty of space of growth. Speaking at the 22 nd annual "Capital Link Invest in
Greece Forum", Theoharis confirmed that eight investments amounting to 1 billion euros had received the green light
through the 'fast-track' process despite the Covid-19 pandemic. "There are significant investment opportunities in
many sectors of the Greek market and, mainly, in areas concerning the upgrade and construction of new hotels, the
promotion of special forms of tourism, the construction of marinas and theme parks," said Theoharis. To demonstrate
his point, the minister referred to at least 40 hotels that had opened in the last year in Athens, through lease
agreements or full acquisition deals demonstrating the tourism market's growing dynamic. He added that the said
investments had contributed...
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Πόλσον: «Οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον
ελκυστικές»
«Επενδύσαµε αρχικά, δεν µας βγήκε όπως περιµέναµε, επενδύσαµε ξανά και µας ‘χτύπησε’ η πανδηµία.
Αλλά σε αυτό το σηµείο βλέπουµε την οικονοµία να αναρρώνει και πιστεύουµε ότι οι επενδύσεις στον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές»
Την άποψη πως οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές εξέφρασε ο Τζον
Πόλσον, επικεφαλής του hedge fund Paulson & Co που συµµετέχει στην Τράπεζα Πειραιώς µε ποσοστό 9,3%
(άνω του 5% έχει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και 5,5% το fund Bienville Capital), αλλά και στην Alpha Bank.
«Επενδύσαµε αρχικά, δεν µας βγήκε όπως περιµέναµε, επενδύσαµε ξανά και µας ‘χτύπησε’ η
πανδηµία. Αλλά σε αυτό το σηµείο βλέπουµε την οικονοµία να αναρρώνει και πιστεύουµε ότι
οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές», ανέφερε
χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum, για να προσθέσει: «Παρά τις νέες
προκλήσεις οι τράπεζες καταφέρνουν να τις αντιµετωπίσουν πολύ καλά. Η βασικότερη εξ αυτών
παραµένει η µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων που προέρχονται από το παρελθόν, Όσο το πετυχαίνουν θα
έχουν κεφάλαια για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Ο ‘Ηρακλής’ αποδείχθηκε ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο
και όλες θα το χρησιµοποιήσουν για να επιταχύνουν την µείωση. Με τον τρόπο αυτό το PPI θα
αυξάνεται».
Θέλοντας, µάλιστα, να δώσει ένα παράδειγµα αναφέρθηκε στην Alpha Bank. «Είναι πολύ καλά
κεφαλαιοποιηµένη, µε capital ratio πάνω από 18%. Σχεδιάζει ήδη να µειώσει το προβληµατικό απόθεµα µε
την τιτλοποίηση Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το όφελος για έναν επενδυτή θα είναι
µεγάλο τα προσεχή χρόνια», υπογράµµισε.
Ερωτηθείς για την σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης, ο επικεφαλής του Paulson & Co απάντησε πως
είναι πολύ σηµαντική. «Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο για έναν επενδυτή να δείξει εµπιστοσύνη. Εάν είναι να
αποκτήσεις µερίδιο σε µία δηµόσια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζεις ότι θα αντιµετωπιστείς ισότιµα ως
µέτοχος. Εποµένως, εάν η Ελλάδα θέλει να έχει τα κεφάλαια των επενδυτών πρέπει να το
κάνει», τόνισε, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς βρέθηκαν στο
τιµόνι ο Χρήστος Μεγάλου ως CEO και ο Γιώργος Χατζηνικολάου ως πρόεδρος, δύο
σηµαντικά µέλη του συµβουλίου.

Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
«Η Ελλάδα δεν υπήρξε µία εύκολη διαδικασία τα τελευταία χρόνια. Από εδώ και στο εξής, όµως, είµαι
βέβαιος για τις προοπτικές της. Και αυτό που είναι διαφορετικό σήµερα είναι ότι η χώρα έχει µία
αναπτυξιακή κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρκετά πράγµατα που έχει κάνει, όπως η µείωση
της φορολογίας, οι µεταρρυθµίσεις στον δηµόσιο τοµέα, οι οποίες θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, η
όλη συµπεριφορά της είναι πολύ ενθαρρυντική», υπογράµµισε ο Τζον Πόλσον και συνέχισε: «Σαφώς και
όλοι ‘χτυπηθήκαµε’ από την πανδηµία, όπως και η Ελλάδα, η ύφεση αναµένεται να ‘αγγίξει’
το 10% εφέτος, αλλά µε την διάθεση των εµβολίων θα δούµε εξισορρόπηση το 2021. Πιστεύω
ότι η κυβέρνηση τα κατάφερε πολύ καλά. Παράλληλα, ας µην ξεχνάµε τα 32 δισ. ευρώ που θα
έρθουν στην Ελλάδα ως µέρος του Ταµείου Ανάκαµψης. Θα αποτελέσει game changer για την χώρα».
Χαρακτήρισε ως έξυπνη στρατηγική την προσπάθεια της κυβέρνησης να µετατρέψει την Ελλάδα σε
τεχνολογικό hub. «Θα δώσω ένα παράδειγµα. Τα τελευταία 10 χρόνια η χρηµατιστηριακή αξία των νέων
εταιρειών αυξήθηκε 10 φορές περισσότερο από αυτές της παλαιάς ‘κοπής’. Εποµένως εάν η Ελλάδα θέλει
να αναπτυχθεί θα πρέπει να εστιάσει στις βιοµηχανίες του µέλλοντος. Το κλειδί, λοιπόν, είναι να
προσελκύσει επενδύσεις στον τοµέα της τεχνολογίας. Οι Έλληνες, άλλωστε, έχουν καλή εκπαίδευση. Και
πλέον υπάρχει µία υποστηρικτική κυβέρνηση, η οποία έχει ψηλά στην ατζέντα της την ψηφιοποίηση»,
εξήγησε.
Διαβάστε περισσότερα
Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
Στη ΝΟVA η Bundesliga από το 2021 – Τι περιλαµβάνει η συµφωνία
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό για το κρυπτονόµισµα – Ξεπέρασε τις 20.000 δολάρια
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Φωτακίδης (CVC): Η Ελλάδα θα επανέλθει γρήγορα - Συνεχίζουµε τις
επενδύσεις
Πώς τοποθετήθηκαν οι Γιώργος Λινάτσας (AXIA Ventures), Νίκος Σταθόπουλος
(BC Partners), Χρήστος Μπαλάσκας (Eldorado Gold) στο 22ου Capital Link Invest in
Greece Forum
«Ψήφο» εµπιστοσύνης στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει το CVC Capital Partners, εκτιµώντας πως η χώρα
θα ανακάµψει γρηγορότερα από την πανδηµία εν συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του αµερικανικού fund, κ. Άλεξ Φωτακίδης, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link
Invest in Greece Forum, επαναλαµβάνοντας την πρόθεση να επενδύσουν στην Ελλάδα. «Βάλαµε στο
µικροσκόπιό µας την χώρα πριν από σχεδόν µία δεκαετία, ενώ η πρώτη µας τοποθέτησε έγινε τον
Σεπτέµβριο του 2015. Η έµφαση που δίνουµε στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το CVC έχει
23 γραφεία, εκ των οποίων τα 12 στην Ευρώπη και εγώ εγκαταστάθηκα εδώ, για να υποστηρίξω το
χαρτοφυλάκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Το οικονοµικό – πολιτικό περιβάλλον είναι
πολύ υποστηρικτικό. Υπάρχει εµπιστοσύνη».
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήµερα
Κορωνοϊός: 1.190 νέα κρούσµατα - 85 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Pfizer – Μπουρλά: Έτσι θα διασφαλίσουµε την οµαλή διανοµή του εµβολίου για τον κορωνοϊό
Κικίλιας: Προειδοποίηση για νέα αυστηρά τοπικά lockdown

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που
συµβαίνουν, στο Protothema.gr
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Νομοθέτηση, διαγωνισμοί, ΜΜΕ και η μετάλλαξη της ΝΔ εν μέσω πανδημίας
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Είναι γεγονός πως μετά από σχεδόν δέκα γεμάτους μήνες σε μια πρωτόγνωρη για όλους μας
κατάσταση, η κόπωση είναι διάχυτη στην Ελληνική κοινωνία. Όταν οι πολίτες κάθε
δεκαπενθήμερο ακούν τους ειδικούς να μιλάνε για τις κρίσιμες επόμενες δεκαπέντε ημέρες
είναι φυσιολογικό να επέλθει μια χαλάρωση που για κάποιους μπορεί να θεωρηθεί και ως
παράδοση στην πανδημία. Τι σημαίνει όμως παράδοση στην πανδημία και κατά πόσον αυτή
σημαίνει άνευ όρων παράδοση στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη;
Νομοθέτηση και προϋπολογισμός
Η αλήθεια είναι πως οι μόνοι που δεν δείχνουν κόπωση είναι τα στελέχη της κυβέρνησης, που
όπως είπε και ο πρόεδρος της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum, κάνουν την κρίση ευκαιρία. Για ποιον όμως;
Τα σημαντικότερα υπουργεία στον τομέα της διαχείρισης αυτής της πρωτοφανούς κρίσης
νομοθετούν αδιάκοπα, οι ΚΥΑ διαδέχονται η μια την άλλη και το τοπίο για όλους μας θα είναι
διαφορετικό όταν λήξει η πανδημία τους επόμενους μήνες. Σε άλλες συνθήκες εργαζόμασταν,
σε άλλες θα εργαστούμε. Σε άλλα σχολεία και Πανεπιστήμια φοιτούσαν οι νέοι της χώρες και
σε άλλα θα φοιτούν. Οι υπηρεσίες υγείας, τα νοσοκομεία, το ασφαλιστικό σύστημα, όλα θα
είναι διαφορετικά και δεν χρειάζεται να μιλήσουμε ως προς ποιου το όφελος.
Την ώρα που η καθηγήτρια Επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
Αθηνά Λινού κάνει λόγο για προβληματική μείωση των μοριακών τεστ και μεγάλη αύξηση των
rapid test, το φως της δημοσιότητας βλέπουν στοιχεία για φωτογραφικό διαγωνισμό που
οργανώθηκε και δημοσιεύτηκε μέσα σε 3-4 ημέρες, με ανάθεση προμήθειας 2εκ. rapid test σε
εταιρία της οποίας διοικητικός ηγέτης είναι πρώην στέλεχος της Siemens.
Ο προϋπολογισμός του 2021 όπως κατατέθηκε στην βουλή προς ψήφιση και η περίφημη
έκθεση Πισσαρίδη αποτελούν για την κυβέρνηση τα εργαλεία διακυβέρνησης, όχι μόνο για την
ερχόμενη χρονιά αλλά και μέχρι την εξάντληση της θητείας της. Οι καταστρεπτικές πολιτικές
που πηγάζουν από την βαθιά νεοφιλελεύθερη φιλοσοφία δημιουργούν ένα πολεμικό τοπίο στα
εργασιακά, απαξιώνουν την δημόσια παιδεία, ωθούν στην ανήλικη μαθητεία, αδυνατούν να
στηρίξουν την δημόσια υγεία προωθώντας τις ΣΔΙΤ και παράλληλα ενισχύουν τον τομέα της
ασφάλειας και τις παροχές προς τα ΜΜΕ.
Τις προηγούμενες ημέρες γράψαμε πως στον προϋπολογισμό για το 2021 προβλέπεται
μείωση των δαπανών για την Υγεία κατά 11,5%, ενώ την ίδια στιγμή ο υπουργός Εθνικής
Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος ενημέρωσε ότι ο προϋπολογισμός των Ε.Δ. για το 2021 είναι
αυξημένος κατά 62%. Ταυτόχρονα, η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη προχωρά
στην υλοποίηση ενός από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα επιχειρησιακής
ετοιμότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, όταν στον προϋπολογισμό προβλέπεται μείωση 1,1%
και 6,5% στις δαπάνες για την παιδεία και τον πολιτισμό αντίστοιχα.
Προϋπολογισμός 2021
Οι λίστες Πέτσα και η χειραγώγηση των ΜΜΕ
Ο σάλος που προκάλεσε τον περασμένο Ιούλιο η δημοσιοποίηση της λίστα Πέτσα, ενός
εργαλείου πριμοδότησης φιλικών προς την κυβέρνηση ΜΜΕ, αποδεικνύεται μέρα με την ημέρα
πως δεν ήταν αδικαιολόγητος.
Η μερίδα του λέοντος της διαφημιστικής δαπάνης ύψους 20εκ.€ κατευθύνθηκε κυρίως σε
μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, εφημερίδες και ραδιόφωνα του λεκανοπεδίου, των οποίων οι
ιδιοκτήτες υποστηρίζουν σταθερά και ανοιχτά τις κυβερνητικές θέσεις και τον πρωθυπουργό.
Ως ένα βαθμό η επιλογή των μέσων ήταν λογική, καθώς αυτά συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη
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τηλεθέαση, αναγνωσιμότητα και ακροαματικότητα. Ωστόσο, τα ποσά που εισέπραξαν,
υπερβαίνουν το μερίδιό τους στην αγορά. Σε πολλές περιπτώσεις δεν πρυτάνευσαν αξιολογικά
κριτήρια, αλλά επικράτησαν λογικές “ημετέρων” και “αντιπάλων”, με χαρακτηριστικό το 19,5%
του συνολικού ποσού που πήγε σε 8 μόλις media groups, με βασικούς “παίκτες” τους Γ.
Αλαφούζο και Β. Μαρινάκη.
Υπήρξαν ΜΜΕ τα οποία έχουν ελάχιστη απήχηση, μικρό αριθμό εργαζομένων, ωστόσο
φιγουράρουν στις πρώτες σειρές της λίστας Πέτσα, την ίδια ώρα που αντίστοιχων επιδόσεων
ΜΜΕ αποκλείστηκαν επειδή αντιπολιτεύονται.
Και την ώρα που το ΕΣΥ πιέζεται, στα σχολεία οι μαθητές στριμώχνονται σε τάξεις λόγω
έλλειψης χώρων και στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, επικρατεί συνωστισμός λόγω του αριθμού
των λεωφορείων η κυβέρνηση επιλέγει στα τέλη Οκτωβρίου να χρηματοδοτήσει με 2εκ€ τα
τηλεοπτικά κανάλια για τη μετάδοση μηνυμάτων δημοσίου συμφέροντος, τα οποία θα έπρεπε
να μεταδίδονται από όλα τα μέσα δωρεάν. Το ποσό μοιράστηκε στα 6 πανελλαδικά κανάλια:
Mega, Open, ANT1, ΣΚΑΪ, Star και Alpha.
Τα ΜΜΕ σύμφωνα με τους ορισμούς που βρίσκουμε ακόμα και σχολικά βιβλία οφείλουν να
δρουν ελεγκτικά απέναντι στο κράτος και να παρακολουθούν την άσκηση των τριών εξουσιών
(νομοθετική, εκτελεστική, δικαστική), αποκαλύπτοντας τυχόν καταχρήσεις και εξασφαλίζοντας
τη διαφάνεια. Παρέχουν ενημέρωση σχετικά με δημόσια ζητήματα σε ολοένα και περισσότερες
ομάδες διευρύνοντας έτσι το πολιτικό έθνος. Επίσης, μεταφέρουν τη φωνή του λαού,
ενοποιώντας όλες τις διαφορετικές απόψεις που έρχονται από τη κοινωνία και αξίζει να
ακουστούν μέσα από το κοινό πρίσμα στο οποίο αυτές συγκλίνουν. Μεταδίδουν δηλαδή τη
δημόσια ομοφωνία όπως προκύπτει μέσα από τον κοινωνικό διάλογο.
Στην χώρα μας η πλειοψηφία των ΜΜΕ ανταμείβουν καθημερινά την κυβέρνηση από την
πρώτη ημέρα της διακυβέρνησης της. Τα ποσοστά εμφανίσεων στελεχών των κομμάτων κατά
το β’ εξάμηνο του 2019 υπογραμμίζουν την υπέρ προβολή της ΝΔ στο πιο μαζικό μέσο όλων,
την τηλεόραση. Οι κυβερνητικές θέσεις παρουσιάζονται και στηρίζονται χωρίς ουσιαστικό
αντίλογο, γίνεται επιλογή θεμάτων και μπορεί κανείς να εντοπίσει μέχρι και αμηχανία σε
περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων που προκύπτουν από λανθασμένες επιλογές στελεχών.
Σκάνδαλα δεν καλύπτονται δημοσιογραφικά, αποκαλύψεις αντιμετωπίζονται σαν γραφικότητα,
ακόμα και ακραία ανήθικες συμπεριφορές όπως η παιδεραστία ή η μαστροπεία δεν θα βρουν
χώρο και χρόνο στα τηλεοπτικά πάνελ και στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων καναλιών και
εντύπων αντίστοιχα.
Εκτός των γνωστών ελαχίστων εξαιρέσεων, κανένα άλλο Μέσο:
δεν πιέζει την κυβέρνηση ουσιαστικά για την στάση της απέναντι στην εκκλησία
δεν άσκησε εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων κριτική για το καταστροφικό άνοιγμα του τουρισμού
δεν μπήκε στην ουσιαστική αποτυχία του Υπουργείου παιδείας που είχε τόσους μήνες για να
προετοιμαστεί και δεν έχει ολοκληρώσει ούτε ένα πρότζεκτ σωστά
ορθώς, δεν έστησε τηλεοπτικά δικαστήρια για τους πολυάριθμους καθημερινούς θανάτους από
την Covid-19, όπως θα γινόταν με οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση δεν είναι της επιλογής τους
δεν “ακούμπησε” σε βάθος και στην ουσία του το θέμα με το διπλό και τριπλό σύμφωνα με
άλλο ρεπορτάζ σύστημα καταγραφής κρουσμάτων του ΕΟΔΥ
δεν ασκεί κριτική για την λανθασμένη και εγκληματική επιλογή από το υπουργείο πολιτισμού
της παρέμβασης στην Ακρόπολη με το τσιμέντο, κόντρα στις εισηγήσεις των τεχνικών
συντήρησης του μνημείου
Πριν λίγα μόλις 24ωρα είχαμε την παραίτηση της πρώην, πλέον, διευθύντριας σύνταξης της
εφημερίδας “ΒΗΜΑ”, Δήμητρα Κρουστάλλη. Η κ. Κρουστάλλη με ανάρτηση της στο facebook
έκανε λόγο για πιέσεις Μαξίμου για την αναγκαστική της παραίτηση μετά το ρεπορτάζ για τα
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διπλά βιβλία στον ΕΟΔΥ, που είχε προκαλέσει σημαντικές αντιδράσεις. Ούτε από συναδελφική
αλληλεγγύη δεν “σηκώθηκε” ως όφειλε αυτό το θέμα από τα συστημικά ΜΜΕ.
Εκτός βέβαια του νομοθετικού έργου της κυβέρνησης και της διαχείρισης της πανδημίας, ο
πρωθυπουργός και το επιτελείο του έχουν να αντιμετωπίσουν την Τουρκική προκλητικότητα
και την αδιάλλακτη στάση της Εκκλησίας της Ελλάδος στο θέμα του κορονοϊού. Από την μια το
Oruc Reis να “κόβει βόλτες” ανεξέλεγκτο, δοκιμάζοντας τα όρια της Ελληνικής πλευράς και από
την άλλη ιερείς με κάθε τρόπο καλούν σε “επανάσταση” τους πιστούς, μιλώντας για φίμωση
της πίστης και πόλεμο στην Ορθοδοξία, αναφερόμενοι στα μέτρα κατά της πανδημίας.
Τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ με τις μηδενικές κυρώσεις προς την Τουρκία,
σε συνδυασμό με τους διαδοχικούς θανάτους κληρικών από επιπλοκές της Covid-19, καθώς
και η περιπτώσεις των Ιερώνυμου και Αθανάσιου δημιούργησαν μια σαφή αμηχανία στην
κυβέρνηση.
Τα συστημικά ΜΜΕ επέλεξαν να σωπάσουν και να αναπαράγουν τα λεγόμενου του
κυβερνητικού εκπροσώπου. Υπήρχαν δημοσιογράφοι που δείχνοντας υπερβάλλοντα ζήλο
προσπάθησαν να πιστώσουν στην Ελληνική διπλωματία τις Αμερικανικές κυρώσεις στην
Τουρκία για την αγορά εξοπλιστικών από την Ρωσία.
Ο ρόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη και η νέα μετάλλαξη της ΝΔ
Ο πρωθυπουργός οφείλει απέναντι στον ρόλο του και στον Ελληνικό λαό να μην αντιμετωπίζει
τις διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική με όρους εσωτερικής διαχείρισης προβλημάτων.
Κρύβοντας κάτω από το χαλί τα προβλήματα στο εσωτερικό της χώρας με την βοήθεια των
ΜΜΕ, η ΝΔ έχει σε ένα βαθμό κακομάθει και θα μπορούσε να πει κανείς πως θεωρεί ως
κανονικότητα ή και χρέος των ΜΜΕ την συγκάλυψη της πραγματικότητας προς όφελος του
“κοινού καλού”. Οι συνεχόμενες διπλωματικές ήττες, όμως, δεν μπορούν να μένουν πάντα
κρυμμένες πίσω από τις βίλες του Τσίπρα, τα διαμερίσματα του Παπαδημούλη ή το τσιγάρο
του Πολάκη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πρέπει να αντιληφθεί πως όταν συζητά με την ηγεσία της
εκκλησίας για μέτρα, διαπραγματεύεται αριθμό νεκρών. Διαπραγματεύεται το ποσοστό
διασποράς του κορονοϊού στον πληθυσμό και την επιβάρυνση των νοσοκομείων, στο όνομα
μιας μυθοπλασίας. Αν αυτό θέλει, είναι σε σωστό δρόμο.
Η ΝΔ μπορεί με την “κίνηση της Βόλβης” να έγινε από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών, ο
Κυριάκος Μητσοτάκης όμως έχει αποφασίσει να αλλάξει την φυσιογνωμία της γαλάζιας
παράταξης. Έχοντας συγκεντρώσει γύρω του τον έλεγχο των ΜΜΕ, τις υπηρεσίες ασφάλειας
της χώρας και διαχειριζόμενος ένα πρωτόγνωρο “επιτελικό” κράτος με περισσότερους από 450
μετακλητούς υπαλλήλους, ο πρωθυπουργός στοχεύει στην δημιουργία ενός προεδρικού
προφίλ στα πρότυπα του Αμερικάνικου μοντέλου.
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Με ετήσιο φόρο η µεταφορά κόκκινων δανείων στην bad bank
Οπως προκύπτει από την πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος, η «Αργώ» θα τιτλοποιεί τα κόκκινα δάνεια
και θα πουλάει το 50% των τίτλων υψηλής διαβάθµισης καθώς και το 100% των τίτλων ενδιάµεσης και
χαµηλής διαβάθµισης σε ιδιώτες επενδυτές.
Ευγενία Τζώρτζη
Ετήσιο φόρο θα πληρώνουν στο Δηµόσιο οι τράπεζες για την πρόσβασή τους στην «Αργώ», δηλαδή την
Εταιρεία Διαχείρισης Ενεργητικού (Asset Management Company – AMC), ή αλλιώς bad bank, που προτείνει η
ΤτΕ. Ο φόρος θα ισούται µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των µη εξυπηρετούµενων δανείων που
θα µεταφέρουν στην AMC και θα καταβάλλεται για 5 χρόνια.
Αυτό προβλέπει η πρόταση που έχει επεξεργαστεί η ΤτΕ και η οποία σε θεσµικό τουλάχιστον επίπεδο,
κερδίζει έδαφος µετά το πράσινο φως που έδωσε, χθες, η Κοµισιόν για την ίδρυση τέτοιων µηχανισµών
από τις εθνικές κυβερνήσεις. Οι λεπτοµέρειες του µηχανισµού παρουσιάστηκαν χθες από τον διευθυντή
της Διεύθυνσης Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας της ΤτΕ κ. Σπύρο Παντελιά, στο πλαίσιο του Capital Link
Forum. Τα βασικά χαρακτηριστικά της πρότασης είναι τα εξής;
1. Οι τράπεζες θα µπορούν να µεταφέρουν έως και 100% των µη εξυπηρετούµενων δανείων (NPEs) τους
στην «Αργώ» (Argo). Η µεταφορά θα γίνεται στην καθαρή λογιστική αξία και σε αντάλλαγµα θα λαµβάνουν
τίτλους.
2. Οι τράπεζες πληρώνουν στο κράτος έναν ετήσιο φόρο εισόδου για την πρόσβαση στην «Αργώ», ίσο
κάθε χρόνο µε το 6,4% της καθαρής λογιστικής αξίας των κόκκινων δανείων που µεταφέρεται, για 5
χρόνια.
3. Η «Αργώ» θα τιτλοποιεί τα κόκκινα δάνεια και θα πουλάει το 50% των τίτλων υψηλής διαβάθµισης
(senior notes) καθώς και το 100% των τίτλων ενδιάµεσης διαβάθµισης (mezzanine notes) και χαµηλής
διαβάθµισης (junior notes) σε ιδιώτες επενδυτές. Το κράτος θα λαµβάνει το 90% των junior τίτλων, ενώ η
τράπεζα θα διατηρεί το 50% των senior και το 10% των junior.
4. Το κράτος θα παρέχει εγγύηση για τις ταµειακές ροές του χαρτοφυλακίου, καλύπτοντας τη διαφορά
µεταξύ της καθαρής λογιστικής αξίας των δανείων, δηλαδή της τιµής µεταφοράς τους και της τιµής
αγοράς. Η τιµή αγοράς θα είναι αποτέλεσµα διαγωνισµού µεταξύ επενδυτών που θα κληθούν να
αγοράσουν τα δάνεια.
5. Το κράτος θα αποζηµιώνεται για την παροχή της εγγύησης λαµβάνοντας i) προµήθεια βάσει του
ονοµαστικού ποσού της εγγύησης, ii) ετήσιο φόρο εισόδου και iii) το 90% του junior τίτλου που θα εκδοθεί.
6. Ο ετήσιος φόρος εισόδου που θα πληρώνουν οι τράπεζες οι οποίες εισέρχονται στο Project Argo, θα
καταβάλλεται κατά ένα τµήµα µε µετρητά, δηλαδή κατά 61%, και κατά 39% µέσω συµψηφισµού µε τον
αναβαλλόµενο φόρο (DTC).
7. Η εγγύηση θα ενεργοποιείται σε περίπτωση που οι ταµειακές ροές από τις ανακτήσεις δανείων µέσω της
διαχείρισης του χαρτοφυλακίου υπολείπονται αυτών που έχουν προβλεφθεί.
8. Η «Αργώ» θα κληρονοµεί τις υπάρχουσες σχέσεις που έχουν συµφωνήσει οι τράπεζες µε τις εταιρείες
διαχείρισης.
Η πρόταση, αν και φέρεται να είναι ακριβότερη λύση σε σχέση µε αυτή του «Ηρακλή», εξασφαλίζει οφέλη
για τις τράπεζες, µε βασικότερο τη µείωση του αναβαλλόµενου φόρου που έχουν στα κεφάλαιά τους. Να
σηµειωθεί ότι ο αναβαλλόµενος φόρος φθάνει το 75% των κεφαλαίων των τραπεζών (έναντι π.χ. 32% στις
ισπανικές τράπεζες, που έχουν αµέσως µετά τις ελληνικές το υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των ευρωπαϊκών
τραπεζών).
Η λύση αυτή βοηθάει όπως εξήγησε ο κ. Παντελιάς να βελτιωθεί ουσιαστικά η ποιότητα του κεφαλαίου
των τραπεζών και να µειωθεί σταδιακά η συµµετοχή του κράτους, κάτι που διαφορετικά θα απαιτούσε
σηµαντικά βελτιωµένη κερδοφορία. Οπως υπογράµµισε, ο µηχανισµός ελαχιστοποιεί τη δηµοσιονοµική
επίπτωση στον Ελληνα φορολογούµενο.
Η «Αργώ» επιτρέπει στις τράπεζες να παρουσιάζουν έναν καθαρότερο ισολογισµό και τους δίνει χρόνο
για να υλοποιήσουν τα επιχειρηµατικά τους σχέδια, ενισχύοντας παράλληλα την οικονοµική σταθερότητα.
Η «Αργώ», όπως σηµείωσε, µπορεί να συµπληρώσει τον «Ηρακλή», διευρύνοντας την εργαλειοθήκη των
τραπεζών για τη µείωση των NPEs, αντιµετωπίζοντας παράλληλα και το πρόβληµα του αναβαλλόµενου
φόρου.
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
Follow @report247gr
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της
ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
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Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα
τον διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Follow @report247gr
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2021: Γραµµή 4 του Μετρό, ΒΟΑ Κρήτης, µετρό Θεσσαλονίκης, Πάτρα-Πύργος και
Άκτιο-Αµβρακία, Ε 65
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, Πάτρα-Πύργος, Βόρειος
Οδικός Άξονας Κρήτης, Ε-65 και Άκτιο-Αµβρακία τα έργα του 2021 – Τι είπε για τον Πειραιά ο
Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται
η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής. Ο κ. Καραµανλής
µίλησε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός. «Αφενός να
φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας».

Διαβάστε: ΑΕΚ - Ολυµπιακός: Το γκολ του Βρουσάι που κατακύρωσε το VAR (vid)
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά
για να υπηρετήσει τον εθνικό στόχο.«Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της
ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει».
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.

Ο κόµβος υποδοµών, ο Πειραιάς και οι ασιατικές αγορές
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο
διάδροµο που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς
προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών
Αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
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Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης. Τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική. Φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε
όλη τη χώρα.
Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας
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Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
Αγγελική Βελεσιώτη
Στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε, παρά τις προκλήσεις της πανδηµίας, να προσελκύσει σηµαντικές
επενδύσεις το 2020, εστίασε ο επικεφαλής του οικονοµικού γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Αλέξης
Πατέλης µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, στέλνοντας παράλληλα ένα ακόµη µήνυµα
προς την επενδυτική κοινότητα: ««Εάν αυτοί οι όµιλοι έρχονται στην Ελλάδα να επενδύσουν, τότε
µπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το µήνυµα που απευθύνω στους ξένους επενδυτές».
Αναλυτικά ο κ. Πατέλης µσυµετέχοντας στο πάνελ «Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η
άποψη των διεθνών επενδυτών» ανέφερε πως η παρά την πανδηµία η Ελλάδα µπόρεσε να
προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις, όπως αυτή της Microsoft, της Pfizer, της WV,
της CVC, Apllied Material και της Next e.GO, µεταξύ άλλων. Οι επενδύσεις αυτές είναι αποτέλεσµα της
σταθερότητας που έχει η χώρας και τους τέλους των πειραµατισµών µε το λαϊκισµό, αλλά και της
βελτίωσης του φορολογικού περιβάλλοντος στη χώρα, καθώς και της βελτίωσης των τεχνολογικών
υποδοµών (5G) και των αδειοδοτικών διαδικασιών.
«Εάν αυτοί οι όµιλοι έρχονται στην Ελλάδα να επενδύσουν, τότε µπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το µήνυµα
που απευθύνω στους ξένους επενδυτές», τόνισε ο κ. Πατέλης. «Υπάρχει σταθερότητα, βγήκαµε πιο
δυνατοί µετά από την 10ετή οικονοµική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η κυβέρνηση
πέρασε µία σειρά από νοµοθετήµατα στην Βουλή, ενώ έφερε αλλαγές και στην φορολογία.
«Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η χώρα έχει ένα επενδυτικό κενό, που δεν µπορεί να καλυφθεί
µόνον µε τις εγχώριες αποταµιεύσεις. Για το λόγο αυτό θέλουµε να προσελκύσουµε όλο και
περισσότερες άµεσες ξένες επενδύσεις. Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη», κατέληξε.
Τέλος, αναφερόµενος στις προκλήσεις που συνεχίζουν να υφίστανται για την προσέλκυση στην Ελλάδα, ο
κ. Πατέλης προέταξε την αναγκαιότητα από πλευράς κυβέρνησης να συνεχίσουν να υφίστανται αυτοί οι
υψηλοί ρυθµοί στην υλοποίηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων.
Διαβάστε περισσότερα
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Mohegan: Μετά το καζίνο στο Ελληνικό εξετάζουµε και άλλες επενδύσεις στη
χώρα
«H Ελλάδα έχει καλά εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό, που γνωρίζει καλά τη φιλοξενία. Και όλα αυτά
είναι ένας συνδυασµός που εξασφαλίζει την επιτυχία» τόνισε ο Chief Executive Officer της Mohegan Gaming
& Entertainment Μάριος Κοντοµέρκος - «Έχουµε πολύ δουλειά να κάνουµε» ανέφερε για το Ελληνικό
Ανοιχτό άφησε το ενδεχόµενο να επενδύσει η Mohegan και σε κάποια από τα επόµενα καζίνο που
πρόκειται να αδειοδοτηθούν στην Ελλάδα, στην Κρήτη, τη Μύκονο ή τη Σαντορίνη ο Chief
Executive Officer της Mohegan Gaming & Entertainment Μάριος Κοντοµέρκος µιλώντας πριν λίγες ώρες
στο Συνέδριο του Delphi Forum SouthEast Europe and East Med Conference.
Ειδικότερα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε: «Αγαπάµε την Ελλάδα και τη θεωρούµε ιδανική
χώρα για να επενδύσουµε. Εχουµε δεσµευτεί να προχωρήσουµε τη µεγάλη επένδυση στο Ελληνικό και
αυτό είναι η προτεραιότητα. Όµως µε δεδοµένα τα τόσα πλεονεκτήµατα της Ελλάδας, θα ήταν
ανοησία να µην εξετάζαµε άλλες ευκαιρίες στη χώρα, ωστόσο άµεσα έχουµε ένα µεγάλο project και
σκοπεύουµε να επικεντρωθούµε σε αυτό.
Πηγή: Intime

O Chief Executive Officer της Mohegan Gaming & Entertainment, Μάριος Κοντοµέρκος
Η Mohegan αναπτύσσει Resort σε όλο τον κόσµο και από την εµπειρία της γνωρίζει ποιες είναι οι βασικές
προϋποθέσεις για να έχει επιτυχία ένα Resort. Στην Ελλάδα, τόνισε, όλες αυτές οι προϋποθέσεις υπάρχουν.
«Η Αθήνα είναι σε απόσταση 2 ωρών από 19 χώρες, έχει πολύ καλό κλίµα, καταπληκτική θέση µε
πολλά αξιοθέατα, µοναδική κουτλούρα και ιστορία, µε παράδοση στο φαγητό και την ψυχαγωγία και
καλές υποδοµές που ήδη εξυπηρετούν 30 εκατ. τουρίστες το χρόνο, µόνιµο πληθυσµό 4 εκατ.», σηµείωσε.
«Επιπρόσθετα σε αυτά», τόνισε, «η Ελλάδα έχει καλά εκπαιδευµένο και έµπειρο προσωπικό, που
γνωρίζει καλά τη φιλοξενία. Και όλα αυτά είναι ένας συνδυασµός που εξασφαλίζει την επιτυχία».
Η αγαστή συνεργασία της Mohegan µε τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την ανάδειξη
της κοινοπραξίας ως προσωρινού αναδόχου για το IRC στο Ελληνικό, µια επένδυση συνολικού
ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ

Ψήφος εµπιστοσύνης και ως αµερικάνος επενδυτής
«Ως αµερικάνος επενδυτής», είπε επίσης, «βλέπω ταυτόχρονα µια ισχυρή σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ η οποία
και συνεχώς ενδυναµώνεται αλλά και καλό πολιτικό κλίµα και µια ισχυρή κυβέρνηση της χώρας, που είναι
φιλική στις επιχειρήσεις. Η χώρα βελτιώνει το οικονοµικό της προφίλ και κυρίως έχει διαφάνεια
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και κράτος δικαίου, όπως το διαπιστώσαµε από τον τρόπο που διενεργήθηκε ο διαγωνισµός για το
καζίνο στο Ελληνικό, που ήταν πολύ σύνθετη διαδικασία. Και αυτά είναι βασικές προϋποθέσεις για
να κερδίσει η χώρα την εµπιστοσύνη ξένων επενδυτών, και γι' αυτό και είµαι σίγουρος ότι και
άλλες θα ακολουθήσουν».
Σχετικά µε το καζίνο στο Ελληνικό, στο ίδιο πάνελ ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις
Γεωργιάδης, σηµείωσε ότι τις επόµενες ηµέρες θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αποτέλεσµα του
διαγωνισµού και πλέον µπαίνει στην τελική ευθεία η οριστικοποίηση της συµφωνίας για το καζίνο στο
Ελληνικό.
Πηγή: Intime

Ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης, σηµείωσε ότι τις επόµενες ηµέρες θα περάσει
από το Ελεγκτικό Συνέδριο το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και πλέον µπαίνει στην τελική ευθεία η
οριστικοποίηση της συµφωνίας για το καζίνο στο Ελληνικό / Πηγή: Ιntime
Νωρίτερα, ο κ. Κοντοµέρκος, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, είχε τονίσει ότι «παρά
το απαιτητικό χρονοδιάγραµµα, θα φέρουµε εις πέρας το έργο στην ώρα του».
Συµπλήρωσε πως ήδη καταγράφεται ροή σηµαντικών κεφαλαίων προς τη χώρα και η ανάπτυξη
του IRC θα στείλει το µήνυµα πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να υποδεχθεί περισσότερες νέες µεγάλες
επενδύσεις. «Είναι ένα ξεκάθαρο µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι η Ελλάδα µπορεί να
φέρει σε πέρας τέτοια σύνθετα έργα». Τόνισε πως η Mohegan έχει µια αποστολή, να εκπληρώσει τις
δεσµεύσεις που έδωσε στο ελληνικό κράτος για την επένδυση στο Ελληνικό. «Έχουµε πολύ δουλειά να
κάνουµε» είπε χαρακτηριστικά.

Η καλή συνεργασία µε ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ
Η αγαστή συνεργασία της Mohegan µε τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ έπαιξε καταλυτικό ρόλο για την ανάδειξη της
κοινοπραξίας ως προσωρινού αναδόχου για το IRC στο Ελληνικό, µια επένδυση συνολικού ύψους άνω του
1 δισ. Ευρώ, σηµείωσε.
Σχετικά µε τη διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης άδειας καζίνο στο Ελληνικό, ο επικεφαλής της
Mohegan έκανε λόγο για µια άρτια και διαφανή διαδικασία «κάτι που επιθυµούν όλοι οι αµερικάνοι
επενδυτές όταν αποφασίσουν να επεκταθούν εκτός ΗΠΑ». «Σε ότι µας αφορά, αποτέλεσε
τεράστια επιτυχία ο διαγωνισµός και πλέον µπορούµε να περάσουµε στην επόµενη φάση».
Θα δηµιουργηθούν 7.000 θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής και
ανάπτυξης του έργου
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Τα οφέλη
«Η υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Τουριστικού Συγκρότηµατος µε καζίνο στο Ελληνικό (IRC) θα
στείλει το µήνυµα στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να υποδεχθεί ακόµη περισσότερες
µεγάλες επενδύσεις”.
Παράλληλα επανέλαβε πως τα οφέλη που συνοδεύουν την επένδυση είναι σηµαντικά σε µακροπρόθεσµο
και βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, καθώς µεταξύ άλλων θα δηµιουργηθούν 7.000 θέσεις εργασίας καθ’
όλη τη διάρκεια της κατασκευής και ανάπτυξης του έργου ενώ σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα το
project θα προσελκύσει έναν τεράστιο αριθµό επισκεπτών που θα αυξήσει τους επισκέπτες της Αθήνας
κατά 10% ετησίως, ιδιαίτερα στο κοµµάτι του συνεδριακού τουρισµού και όχι µόνο, που θα φέρει
σηµαντικά έσοδα και θα ενισχύσει περαιτέρω την ελληνική Οικονοµία.
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Β.Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιες οι προκλήσεις για τις Τράπεζες µετά
την πανδηµία
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
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«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».
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Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
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· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
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δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Αλέξης Πατέλης: "Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη"
Υπάρχει σταθερότητα, βγήκαµε πιο δυνατοί µετά από την 10ετή οικονοµική κρίση, τόνισε στο 22ο Capital
Link Invest in Greece Forum Στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε, παρά τις προκλήσεις της πανδηµίας, να
προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις το 2020, εστίασε ο επικεφαλής του οικονοµικού γραφείου του
πρωθυπουργού, κ. Αλέξης Πατέλης µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, στέλνοντας
παράλληλα ένα ακόµη µήνυµα προς την επενδυτική κοινότητα: ""Εάν αυτοί οι όµιλοι έρχονται στην Ελλάδα
να επενδύσουν, τότε µπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το µήνυµα που απευθύνω στους ξένους επενδυτές".
Αναλυτικά ο κ. Πατέλης µσυµετέχοντας στο πάνελ "Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός - Η άποψη των
διεθνών επενδυτών" ανέφερε πως η παρά την πανδηµία η Ελλάδα µπόρεσε να προσελκύσει σηµαντικές
επενδύσεις, όπως αυτή της Microsoft, της Pfizer, της WV, της CVC, Apllied Material και της Next e.GO, µεταξύ
άλλων. Οι επενδύσεις αυτές είναι αποτέλεσµα της...
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Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιο

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Φωτακίδης (CVC): «Η Ελλάδα θα επανέλθει γρήγορα – Συνεχίζουµε τις
επενδύσεις»
Πως τοποθετήθηκαν οι Γιώργος Λινάτσας (AXIA Ventures), Νίκος Σταθόπουλος (BC Partners), Χρήστος
Μπαλάσκας (Eldorado Gold) στο 22ου Capital Link Invest in Greece Forum
«Ψήφο» εµπιστοσύνης στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει το CVC Capital Partners, εκτιµώντας πως η χώρα
θα ανακάµψει γρηγορότερα από την πανδηµία εν συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του αµερικανικού fund, κ. Άλεξ Φωτακίδης, στο πλαίσιο του
22ου Capital Link Invest in Greece Forum, επαναλαµβάνοντας την πρόθεση να επενδύσουν στην Ελλάδα.
«Βάλαµε στο µικροσκόπιό µας την χώρα πριν από σχεδόν µία δεκαετία, ενώ η πρώτη µας τοποθέτησε έγινε
τον Σεπτέµβριο του 2015. Η έµφαση που δίνουµε στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι
το CVC έχει 23 γραφεία, εκ των οποίων τα 12 στην Ευρώπη και εγώ εγκαταστάθηκα εδώ, για να
υποστηρίξω το χαρτοφυλάκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Το οικονοµικό – πολιτικό
περιβάλλον είναι πολύ υποστηρικτικό. Υπάρχει εµπιστοσύνη».
Όσον αφορά στην στρατηγική εξόδου που όλα τα private equity funds εφαρµόζουν, ο ίδιος αναφέρθηκε
στην «πειθαρχία του κλάδου», υπογραµµίζοντας πως το exit είναι µέρος του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
«Το ‘ταβάνι’ για εµάς είναι η επταετία. Στο διάστηµα αυτό, πρέπει να προετοιµάζεις την εταιρεία είτε
για IΡΟ, είτε για µία εξαγορά από στρατηγικό επενδυτή», εξήγησε, για να καταλήξει: «Στην Ελλάδα
είµαστε πιο προσεκτικοί, εστιάζουµε πρωτίστως στην ανάπτυξη, πρέπει να έχουµε υποµονή. Η µεγάλη
πρόκληση είναι να προσελκύσουµε ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό, να εστιάσουµε στην αναστροφή
του brain drain. Παράλληλα, δεδοµένου ότι υπάρχουν µόνο τέσσερις τράπεζες και, άρα, η ρευστότητα είναι
περιορισµένη, υποστηρίζουµε τις εταιρείες που είναι στο χαρτοφυλάκιό µας µε κεφάλαια».

Μεταστροφή
Λαµβάνοντας το λόγο στο ίδιο πάνελ («Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των διεθνών
επενδυτών»), ο Χρήστος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής έργων Ελλάδας της Eldorado
Gold Corporation, ανέφερε ότι στην περίπτωση της επένδυσης του καναδικού οµίλου στην Ελλάδα εκτιµά
πως από παράδειγµα προς αποφυγή, µε τη σηµερινή κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα αποτελέσει επενδυτικό
σηµείο αναφοράς. Ήδη έχουν δοθεί άδειες που η εταιρεία ανέµενε για χρόνια, σηµείωσε, τονίζοντας πως
πλέον υπάρχει εντελώς άλλη προσέγγιση από πλευράς κράτους καθώς προτεραιότητα είναι να επιλυθούν
τα όποια ζητήµατα από κοινού. «Η Eldorado έχει ήδη επενδύσει 1,2 δις.δολάρια στην Ελλάδα και
εργαζόµαστε µε την ελληνική κυβέρνηση για να βελτιώσουµε τη κοινή µας συµφωνίας, ανέφερε ο κ .
Μπαλάσκας. «Θα επενδύσουµε 2 δις. ευρώ από τα οποία το 1 δις. την επόµενη 5ετία και θα αυξήσουµε
σηµαντικά τις θέσεις εργασίας», σηµείωσε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας την αλλαγή στο επενδυτικό
περιβάλλον που είναι πλέον φανερή στη χώρα.
Με τη σειρά του, ο Γιώργος Λινάτσας Managing Director της AXIA Ventures Group ανάφερε πως το 2020 είναι
εξαιρετικά διαφορετικό από όλες τις προηγούµενες χρονιές, όχι µόνο λόγω του κορονωϊου αλλά του
γεγονότος πως η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να αντιµετωπίσει την υγειονοµική κρίση και συγχρόνων να
υλοποιήσει σειρά σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και να εκσυγχρονίσει το δηµόσιο. «Όλα αυτά θα
µετρήσουν σηµαντικά στη µετά-covid περίοδο», σηµείωσε. Προέβλεψε πως η ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας θα είναι τύπου «V», ενώ η Ελλάδα θα ωφεληθεί από τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης. «Οι
επενδυτές θέλουν εµπιστοσύνη αλλά και ανάπτυξη. Κανείς δεν θα έλθει σε µια χώρα µε αρνητικό ρυθµό
ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και θα εµφανίσει ανάπτυξη. Εκτιµώ
ότι το 2020 θα είναι µια χρονιά που θα θυµούνται όλοι όσοι αποφάσισαν να τοποθετηθούν σε ελληνικά
assets λόγω της µετέπειτα θετικής τους πορείας».
Τέλος, ο Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner της BC Partners τόνισε πως ως επενδυτής στην Ελλάδα τα
τελευταία 15 χρόνια, είναι ίσως η καλύτερη χρονική στιγµή για κάποιον να τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Ο
κορονοϊός απλώς ανέκοψε µια ήδη θετική πορεία που είχε ξεκινήσει, στο επόµενο διάστηµα η ανάκαµψη
αυτή θα συνεχιστεί και θα είναι ταχύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι περισσότερο
ελκυστική τώρα από ποτέ και πιστεύω ότι υπάρχει µια µοναδική ευκαιρία για τη χώρα να προσελκύσει την
τεράστια ρευστότητα που υπάρχει τώρα στης αγοράς και εκτιµώ ότι θα το πετύχει», ανέφερε.
Ο κ. Σταθόπουλος σηµείωσε επίσης πως η χώρα έχει εξαιρετικές εταιρείες και εξαιρετικούς µάνατζερ και
προσωπικά εκτιµά ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης
τη σηµασία της τεχνογνωσίας, του δικτύου και της διεθνούς εµπειρίας που φέρνουν οι ξένοι επενδυτές
που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την οικονοµία και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
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Διαβάστε περισσότερα
Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
Νόµος Κατσέλη: 330 αιτήσεις σε 16 ηµέρες – Στον «αέρα» από εβδοµάδα η νέα πλατφόρµα
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Φωτακίδης (CVC): «Η Ελλάδα θα επανέλθει γρήγορα – Συνεχίζουµε τις
επενδύσεις»
«Ψήφο» εµπιστοσύνης στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει το CVC Capital Partners, εκτιµώντας πως η χώρα
θα ανακάµψει γρηγορότερα από την πανδηµία εν συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του αµερικανικού fund, κ. Άλεξ Φωτακίδης, στο πλαίσιο του
22ου Capital Link Invest in Greece Forum, επαναλαµβάνοντας την πρόθεση να επενδύσουν στην Ελλάδα.
«Βάλαµε στο µικροσκόπιό µας την χώρα πριν από σχεδόν µία δεκαετία, ενώ η πρώτη µας τοποθέτησε έγινε
τον Σεπτέµβριο του 2015. Η έµφαση που δίνουµε στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι
το CVC έχει 23 γραφεία, εκ των οποίων τα 12 στην Ευρώπη και εγώ εγκαταστάθηκα εδώ, για να
υποστηρίξω το χαρτοφυλάκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Το οικονοµικό – πολιτικό
περιβάλλον είναι πολύ υποστηρικτικό. Υπάρχει εµπιστοσύνη».
Όσον αφορά στην στρατηγική εξόδου που όλα τα private equity funds εφαρµόζουν, ο ίδιος αναφέρθηκε
στην «πειθαρχία του κλάδου», υπογραµµίζοντας πως το exit είναι µέρος του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
«Το ‘ταβάνι’ για εµάς είναι η επταετία. Στο διάστηµα αυτό, πρέπει να προετοιµάζεις την εταιρεία είτε
για IΡΟ, είτε για µία εξαγορά από στρατηγικό επενδυτή», εξήγησε, για να καταλήξει: «Στην Ελλάδα
είµαστε πιο προσεκτικοί, εστιάζουµε πρωτίστως στην ανάπτυξη, πρέπει να έχουµε υποµονή.
Η µεγάλη πρόκληση είναι να προσελκύσουµε ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό, να
εστιάσουµε στην αναστροφή του brain drain. Παράλληλα, δεδοµένου ότι υπάρχουν µόνο τέσσερις
τράπεζες και, άρα, η ρευστότητα είναι περιορισµένη, υποστηρίζουµε τις εταιρείες που είναι στο
χαρτοφυλάκιό µας µε κεφάλαια».
Λαµβάνοντας το λόγο στο ίδιο πάνελ («Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των διεθνών
επενδυτών»), ο Χρήστος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής έργων Ελλάδας της Eldorado
Gold Corporation, ανέφερε ότι στην περίπτωση της επένδυσης του καναδικού οµίλου στην Ελλάδα εκτιµά
πως από παράδειγµα προς αποφυγή, µε τη σηµερινή κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα αποτελέσει επενδυτικό
σηµείο αναφοράς. Ήδη έχουν δοθεί άδειες που η εταιρεία ανέµενε για χρόνια, σηµείωσε, τονίζοντας πως
πλέον υπάρχει εντελώς άλλη προσέγγιση από πλευράς κράτους καθώς προτεραιότητα είναι να επιλυθούν
τα όποια ζητήµατα από κοινού. «Η Eldorado έχει ήδη επενδύσει 1,2 δις.δολάρια στην Ελλάδα και
εργαζόµαστε µε την ελληνική κυβέρνηση για να βελτιώσουµε τη κοινή µας συµφωνίας, ανέφερε ο κ .
Μπαλάσκας. «Θα επενδύσουµε 2 δις. ευρώ από τα οποία το 1 δις. την επόµενη 5ετία και θα
αυξήσουµε σηµαντικά τις θέσεις εργασίας», σηµείωσε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας την αλλαγή
στο επενδυτικό περιβάλλον που είναι πλέον φανερή στη χώρα.
Με τη σειρά του, ο Γιώργος Λινάτσας Managing Director της AXIA Ventures Group ανάφερε πως το 2020 είναι
εξαιρετικά διαφορετικό από όλες τις προηγούµενες χρονιές, όχι µόνο λόγω του κορονωϊου αλλά του
γεγονότος πως η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να αντιµετωπίσει την υγειονοµική κρίση και συγχρόνων να
υλοποιήσει σειρά σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και να εκσυγχρονίσει το δηµόσιο. «Όλα αυτά θα
µετρήσουν σηµαντικά στη µετά-covid περίοδο», σηµείωσε. Προέβλεψε πως η ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας θα είναι τύπου «V», ενώ η Ελλάδα θα ωφεληθεί από τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης. «Οι
επενδυτές θέλουν εµπιστοσύνη αλλά και ανάπτυξη. Κανείς δεν θα έλθει σε µια χώρα µε
αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και
θα εµφανίσει ανάπτυξη. Εκτιµώ ότι το 2020 θα είναι µια χρονιά που θα θυµούνται όλοι όσοι
αποφάσισαν να τοποθετηθούν σε ελληνικά assets λόγω της µετέπειτα θετικής τους πορείας».
Τέλος, ο Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner της BC Partners τόνισε πως ως επενδυτής στην Ελλάδα τα
τελευταία 15 χρόνια, είναι ίσως η καλύτερη χρονική στιγµή για κάποιον να τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Ο
κορονοϊός απλώς ανέκοψε µια ήδη θετική πορεία που είχε ξεκινήσει, στο επόµενο διάστηµα η ανάκαµψη
αυτή θα συνεχιστεί και θα είναι ταχύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι περισσότερο
ελκυστική τώρα από ποτέ και πιστεύω ότι υπάρχει µια µοναδική ευκαιρία για τη χώρα να προσελκύσει την
τεράστια ρευστότητα που υπάρχει τώρα στης αγοράς και εκτιµώ ότι θα το πετύχει», ανέφερε.
Ο κ. Σταθόπουλος σηµείωσε επίσης πως η χώρα έχει εξαιρετικές εταιρείες και εξαιρετικούς µάνατζερ και
προσωπικά εκτιµά ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης
τη σηµασία της τεχνογνωσίας, του δικτύου και της διεθνούς εµπειρίας που φέρνουν οι ξένοι επενδυτές
που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την οικονοµία και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα
Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
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Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
Νόµος Κατσέλη: 330 αιτήσεις σε 16 ηµέρες – Στον «αέρα» από εβδοµάδα η νέα πλατφόρµα
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Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στη χώρα µας από το 2021
***
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την…
Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr
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«Κεντρικός ο ρόλος της Eurobank στην χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου του
Ελληνικού»
www.naftemporiki.gr
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Β ην έκδοση και κάλυψη δανείων και
εγγυήσεων έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και
την έκδοση διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου, συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει
καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια, εξέλιξη που αποδεικνύει, στην
πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τις προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή αναδεικνύεται όχι µόνο η
οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς
projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες , ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια
κεφαλαιαγορά , είναι εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων
ευκαιριών που θα προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των
τεράστιων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου
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Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Καταλύτης η πανδηµία για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των
τραπεζών
capital.gr
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: "Greece – Looking Ahead With Confidence".
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και
να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις "νέες τράπεζες", εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
Διαβάστε ακόµα:
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Lamda - Ελληνικό: Πότε ξεκινούν τα έργα, δρόµος θα συνδέει Ποσειδώνος µε
Βουλιαγµένης
Τους πρώτους µήνες του 2021 θα ξεκινήσουν επισήµως τα έργα στο Ελληνικό ανέφερε ο Οδυσσέας
Αθανασίου, CEO της Lamda Development, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum. "Είµαστε
έτοιµοι πια να ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα. Οι
προκαταρκτικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Επισήµως θα ξεκινήσουµε τα έργα µε τη µεταβίβαση των
µετοχών που υπολογίζουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί τους πρώτους µήνες του 2021. Έχουµε ξεκινήσει µε τις
κατεδαφίσεις και ταυτόχρονα έχουµε προχωρήσει και σε µελέτες. Πραγµατοποιήσαµε αρχιτεκτονικές
µελέτες και µελέτες για τα ψηλά κτίρια και τα εµπορικά κέντρα" επεσήµανε χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά
τα απαιτούµενα κεφάλαια ο CEO της Lamda Development τόνισε πως υπάρχει επαρκής κεφαλαιακή κάλυψη
για τα πρώτα πέντε χρόνια της επένδυσης και συµπλήρωσε πως "έχουµε ήδη δύο µεγάλες Τράπεζες, την
Eurobank και την Πειραιώς στο πλευρό µας". Διαβάστε περισσότερα στο...
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«Κεντρικός ο ρόλος της Eurobank στην χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου του
Ελληνικού»
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Βην έκδοση και κάλυψη δανείων και
εγγυήσεων έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και
την έκδοση διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου, συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει
καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια, εξέλιξη που αποδεικνύει, στην
πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τις προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή αναδεικνύεται όχι µόνο η
οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς
projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια
κεφαλαιαγορά, είναι εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων
ευκαιριών που θα προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των
τεράστιων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
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Ο Πάιατ… αναβάθµισε την Ελλάδα από «µεντεσέ» σε «πυλώνα» των ΗΠΑ στην
περιοχή
Τις

µπίζνες των αµερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα και τα αµερικοΝΑΤΟϊκά συµφέροντα
προώθησε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».

Ξεχωρίζουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από την ομιλία
του:
Για την διήμερη επίσκεψη που πραγματοπoιεί, σήμερα και αύριο
στην Αθήνα, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν
Μπρουλέτ υποστήριξε ότι «θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος
λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές
σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Δήλωσε ότι «με τον πρόσφατα ολοκληρωμένο Διαδριατικό
Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να
ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, την πλωτή μονάδα αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραμματισμένες συνδέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα
και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά
τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τη
διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών».
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς «μεταρρυθμίσεις» στην Ελλάδα
για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων
ανανεώσιμης ενέργειας και δεν ξέχασε να επισημάνει ότι
πιστεύει πως θα έρθουν έτσι περισσότερες αμερικανικές
επενδύσεις (στην αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια
αιολικά πάρκα).
Ο Αμερικανός πρέσβης δεν θα μπορούσε να μην σταθεί στην
«αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ». Εξέφρασε την
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ιδιαίτερη ικανοποίησή του, για το γεγονός ότι το Πολεμικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου
για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και για
τις ενεργειες της αμερικανικής εταιρείας ONEX που θέλει να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση
των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό
Οικονομικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Είπε ότι οι αμερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για
να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα». Και καλύτερες συνθήκες για μεγάλα κέρδη
να προσθέσουμε εμείς. Πιο συγκεκριμένα, στάθηκε σε επενδύσεις
των αμερικανικών εταιρειών, της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στην Ελλάδα, στον τομέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Αναφέρθηκε και
στις Pfizer, Cisco και Deloitte που επεκτείνονται και στη
Θεσσαλονικη.
Τέλος αναφερόμενος στο μεγάλο ξεπούλημα στο Ελληνικό
(προφανώς ο Πάιατ δεν το είπε ξεπούλημα αλλά «επένδυση»),
εκθείασε την Mohegan που, όπως είπε, είναι έτοιμη να ξεκινήσει
να εργάζεται για το καζίνο.
Ο Αμερικανός διπλωμάτης κάνει τη δουλειά του. Κοιτάζει πώς θα
προωθήσει τα αμερικανικά συμφέροντα στο …οικόπεδο Ελλάδα. Δεν
λησμόνησε να χρησιμοποιήσει κι εκφράσεις… συμπάθειας για τη χώρα
μας που αποτελεί, επί της ουσίας, μια από τις μεγαλύτερες
αμερικανικές βάσεις στην περιοχή. Έτσι, μεταφέροντας μήνυμα από
τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε: «Ο εκλεγμένος
πρόεδρος Μπάιντεν και η ομάδα του γνωρίζουν πολύ καλά
την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο της
ως πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο
και τα Δυτικά Βαλκάνια».
Συμπέρασμα: Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα μπορεί να αλλάζουν
αλλά οι Πάιατ μένουν. Η χώρα λοιπόν, από «γεωπολιτικός “μεντεσές”»
επί ΣΥΡΙΖΑ (ο Πάιτ τον Ιανουάριο του 2018 είχε δηλώσει: «…η
χώρα αποκαθιστά τον ρόλο της ως γεωπολιτικός “μεντεσές”
μεταξύ της Ευρώπης και της ευρύτερης γειτονιάς») τώρα…
αναβαθμίζεται σε «πυλώνα». «Μεντεσές» και «πυλώνας για τα
συμφέροντα των ΗΠΑ, φυσικά…
https://www.imerodromos.gr/
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Μυλωνάς: Το µέλλον θα είναι digital, οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Minister: Greece offers significant tourism investment opportunities
There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
improvement and construction of new hotels, establishing specialized forms of tourism and the construction of
marinas and theme parks, Tourism Minister Haris Theoharis noted in his address to the online 22nd annual "Capital
Link Invest in Greece Forum" on Wednesday, ANA reports.
He pointed out that eight investments relating to tourism, amounting to nearly one billion euros, have been approved
using fast-track procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in
the last year, proving the momentum of the tourism market and how investments can transform the city center.
Theoharis especially highlighted the modernisation of the legislative framework for attracting strategic investments including the "My Residence-Golden Visa" programme - which finally set the stalled investment at the former
Hellinikon airport in motion and could potentially attract millions of tourists.
He also referred to the good cooperation between the public and private sector in managing the pandemic, which
enabled the successful and safe opening of Greek tourism.
"Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations, and is an all-year tourism destination," he
added.
RELA TED TOPICS: Greece, Greek tourism news, Tourism in Greece, Greek islands, Hotels in Greece, Travel to
Greece, Greek destinations, Greek travel market, Greek tourism statistics, Greek tourism report
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Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
Υπάρχει σταθερότητα, βγήκαµε πιο δυνατοί µετά από την 10ετή οικονοµική κρίση, τόνισε στο 22ο Capital
Link Invest in Greece Forum
Στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε, παρά τις προκλήσεις της πανδηµίας, να προσελκύσει σηµαντικές
επενδύσεις το 2020, εστίασε ο επικεφαλής του οικονοµικού γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Αλέξης
Πατέλης µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, στέλνοντας παράλληλα ένα ακόµη µήνυµα
προς την επενδυτική κοινότητα: ««Εάν αυτοί οι όµιλοι έρχονται στην Ελλάδα να επενδύσουν, τότε
µπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το µήνυµα που απευθύνω στους ξένους επενδυτές».
Αναλυτικά ο κ. Πατέλης µσυµετέχοντας στο πάνελ «Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των
διεθνών επενδυτών» ανέφερε πως η παρά την πανδηµία η Ελλάδα µπόρεσε να προσελκύσει σηµαντικές
επενδύσεις, όπως αυτή της Microsoft, της Pfizer, της WV, της CVC, Apllied Material και της Next e.GO, µεταξύ
άλλων. Οι επενδύσεις αυτές είναι αποτέλεσµα της σταθερότητας που έχει η χώρας και τους τέλους των
πειραµατισµών µε το λαϊκισµό, αλλά και της βελτίωσης του φορολογικού περιβάλλοντος στη χώρα, καθώς
και της βελτίωσης των τεχνολογικών υποδοµών (5G) και των αδειοδοτικών διαδικασιών.
«Εάν αυτοί οι όµιλοι έρχονται στην Ελλάδα να επενδύσουν, τότε µπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το µήνυµα
που απευθύνω στους ξένους επενδυτές», τόνισε ο κ. Πατέλης. «Υπάρχει σταθερότητα, βγήκαµε πιο
δυνατοί µετά από την 10ετή οικονοµική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η κυβέρνηση
πέρασε µία σειρά από νοµοθετήµατα στην Βουλή, ενώ έφερε αλλαγές και στην φορολογία.
«Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η χώρα έχει ένα επενδυτικό κενό, που δεν µπορεί να καλυφθεί µόνον µε τις
εγχώριες αποταµιεύσεις. Για το λόγο αυτό θέλουµε να προσελκύσουµε όλο και περισσότερες άµεσες ξένες
επενδύσεις. Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη», κατέληξε.
Τέλος, αναφερόµενος στις προκλήσεις που συνεχίζουν να υφίστανται για την προσέλκυση στην Ελλάδα, ο
κ. Πατέλης προέταξε την αναγκαιότητα από πλευράς κυβέρνησης να συνεχίσουν να υφίστανται αυτοί οι
υψηλοί ρυθµοί στην υλοποίηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων.
Διαβάστε περισσότερα
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό για το κρυπτονόµισµα – Ξεπέρασε τις 20.000 δολάρια
Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Καϋµενάκης – Μπάκος: Τι «ψάχνουν» στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι δύο «πετρελαιάδες» του Αστέρα
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Πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% στη χώρα µας από το 2021

Πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης πάνω από
4% στη χώρα µας από το 2021
Κατηγορία: Οικονοµία - Πηγή άρθρου: naftemporiki.gr
16/12/2020 22:48:04
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο πατώντας ΕΔΩ.
Πηγή άρθρου: naftemporiki.gr
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Τράπεζα Πειραιώς -Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας
από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων
Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των
32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την πηγή της είδησης.
Tags
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Χρήστος Μεγάλου
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Πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% στην χώρα µας από το 2021
Οικονοµία
16 Δεκεµβρίου 2020
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
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Χρ. Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Σχέδια µετασχηµατισµού-«Επιθετική» µείωση ΝPEsΚεφαλαιακή ενίσχυση
Επιχειρήσεις
16 Δεκεµβρίου 2020
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next
Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη
χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση
αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της
γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας. Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες,
και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από
το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις τρόπους: 1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να
ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του προγράµµατος 2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία
για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων 3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια,
καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για
την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων. Όλες οι
τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε ο κ.
Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την επιτυχή
υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥΤράπεζα Πειραιώς Capital Link Forumελληνική οικονοµίαΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Π. Μυλωνάς (Εθνική): To µέλλον είναι digital-Προοπτικές και κίνδυνοι για τις
τράπεζες
Επιχειρήσεις
16 Δεκεµβρίου 2020
Τις πέντε «δυνάµεις» που ωθούν τα τελευταία χρόνια το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα προς τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό περιέγραψε κατά το 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With
Confidence», ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς.Ο κ. Μυλωνάς στάθηκε
στη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά, η πρώτη
«δύναµη» είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες
και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2
µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική
επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ.
Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που
προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και
για τις τράπεζες. Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο
που δεν περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει
και µετά το τέλος της. Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα
πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην
απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα
εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα
πρέπει να αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις. Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο
κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος
είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα
χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο
δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.Παύλος ΜυλωνάςΕθνική
ΤράπεζαΨηφιακός µετασχηµατισµός
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Tourism investment openings
There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
upgrading of hotels and the construction of new ones, establishing specialized forms of tourism and the construction
of parks organized around specific themes, such as wildlife or history, and marinas, Tourism Minister Haris
Theocharis said in his address to the online 22nd annual Capital Link Invest in Greece Forum on Wednesday.
He noted that eight tourism-related investments, amounting to nearly 1 billion euros, have been approved using fasttrack procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in the last year,
demonstrating the momentum of the tourism market and how investments can transform the city center.
Theocharis drew special attention to the modernization of the legislative framework for attracting strategic
investments (including the Golden Visa program) that finally set the stalled investment at Elliniko in motion and could
potentially attract millions of tourists.
The annual online event, this year titled “Greece – Looking Ahead with Confidence” and which concluded on
Wednesday, heard Theocharis refer to the good cooperation between the public and private sectors in managing the
pandemic, which allowed for the successful and safe opening of Greek tourism.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations and is an all-year tourism destination,” he
added.
Speaking at the same online event late on Tuesday, Bank of Greece Governor Yannis Stournaras said the country will
achieve an average growth rate of 3.5% in the years 2021 to 2030, provided it remains committed to structural
reforms. The central banker noted that his projected figures were based on the €72 billion in financial support that
Greece will absorb from the EU’s Structural Funds and Cohesion Funds, and also from the Next Generation EU
recovery response plan to the coronavirus crisis. The proposals included in the EU’s Recovery and Resilience Facility
(RRF) plan for Greece are fully aligned with the Bank of Greece’s recent policy proposals, Stournaras noted. He added
that the new bad loans from the pandemic are estimated at €8-10 billion.
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Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Η υλοποίηση της Πατρών-Πύργου στην πρώτη γραµµή το 2021
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.

Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.

Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.

Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.

Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.

- Advertisement -

Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
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δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.

Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.

Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης
Πάτρα-Πύργος
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
Ε-65
Άκτιο-Αµβρακία

Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.

Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των «µεγάλων έργων» να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece. Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες
δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή
την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής
υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον
εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης . Να αξιοποιήσει τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει. «Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις
δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς
που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι
συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα
εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν
την εικόνα της χώρας», σηµείωσε. Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο
παραγωγικό µοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα
λιµάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο
χώρο των logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο
διάδροµο που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς
προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών
αεροδροµίων». Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021 Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο
µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το
2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων. Ο
κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί την
ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο πρόβληµα
των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο
νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα επιταχύνει την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης. Πρόσθεσε ότι παράλληλα η
κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές
ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο
για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι εντυπωσιακά»,
σηµείωσε. Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην
πρώτη γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ.
Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να σώσει: Η Γραµµή 4 του Μετρό της
Αθήνας. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης. Πάτρα-Πύργος. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Ε-65. ΆκτιοΑµβρακία. Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων . Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων,
ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα,
επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας
της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η
Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων''
να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα. Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής
θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις
της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο
πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000
επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα. ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Intrum: Δεύτερη ευκαιρία στην ανάπτυξη ο νέος πτωχευτικός νόµος
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o Γιώργος Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο
και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα
ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες,
όπως ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η
ταχύτητα στις διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η
διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε
προληπτική ρύθµιση των υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία
είτε µέσω ρύθµισης οφειλών, είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις
επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα
παραγωγικών µονάδων όσο και για τους εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την
προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων
που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών δανείων και στην
υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή
από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές
επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη
στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως
πρόσθεσε, οι προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση
έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των
έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που
χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
Διαβάστε περισσότερα
Στη ΝΟVA η Bundesliga από το 2021 – Τι περιλαµβάνει η συµφωνία
Καϋµενάκης – Μπάκος: Τι «ψάχνουν» στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι δύο «πετρελαιάδες» του Αστέρα
Τρίπολης
Γεωργιάδης: Θα τιµωρηθούν παραδειγµατικά όσοι παραβιάζουν τους κανόνες του click away
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Τράπεζα Πειραιώς -Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας
από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων
Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των
32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Πόλσον: «Οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον
ελκυστικές»
Την πρόθεσή του να ενισχύσει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα εξέφρασε ισχυρός άνδρας
του hedge fund Paulson & Co, εστιάζοντας στον τοµέα του real estate
Την άποψη πως οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές εξέφρασε ο Τζον
Πόλσον, επικεφαλής του hedge fund Paulson & Co που συµµετέχει στην Τράπεζα Πειραιώς µε ποσοστό 9,3%
(άνω του 5% έχει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και 5,5% το fund Bienville Capital), αλλά και στην Alpha Bank.
«Επενδύσαµε αρχικά, δεν µας βγήκε όπως περιµέναµε, επενδύσαµε ξανά και µας ‘χτύπησε’ η
πανδηµία. Αλλά σε αυτό το σηµείο βλέπουµε την οικονοµία να αναρρώνει και πιστεύουµε ότι
οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές», ανέφερε
χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum, για να προσθέσει: «Παρά τις νέες
προκλήσεις οι τράπεζες καταφέρνουν να τις αντιµετωπίσουν πολύ καλά. Η βασικότερη εξ αυτών
παραµένει η µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων που προέρχονται από το παρελθόν, Όσο το πετυχαίνουν θα
έχουν κεφάλαια για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Ο ‘Ηρακλής’ αποδείχθηκε ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο
και όλες θα το χρησιµοποιήσουν για να επιταχύνουν την µείωση. Με τον τρόπο αυτό το PPI θα
αυξάνεται».
Θέλοντας, µάλιστα, να δώσει ένα παράδειγµα αναφέρθηκε στην Alpha Bank. «Είναι πολύ καλά
κεφαλαιοποιηµένη, µε capital ratio πάνω από 18%. Σχεδιάζει ήδη να µειώσει το προβληµατικό απόθεµα µε
την τιτλοποίηση Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το όφελος για έναν επενδυτή θα είναι
µεγάλο τα προσεχή χρόνια», υπογράµµισε.
Ερωτηθείς για την σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης, ο επικεφαλής του Paulson & Co απάντησε πως
είναι πολύ σηµαντική. «Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο για έναν επενδυτή να δείξει εµπιστοσύνη. Εάν είναι να
αποκτήσεις µερίδιο σε µία δηµόσια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζεις ότι θα αντιµετωπιστείς ισότιµα ως
µέτοχος. Εποµένως, εάν η Ελλάδα θέλει να έχει τα κεφάλαια των επενδυτών πρέπει να το
κάνει», τόνισε, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς βρέθηκαν στο
τιµόνι ο Χρήστος Μεγάλου ως CEO και ο Γιώργος Χατζηνικολάου ως πρόεδρος, δύο
σηµαντικά µέλη του συµβουλίου.

Εύσηµα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη
«Η Ελλάδα δεν υπήρξε µία εύκολη διαδικασία τα τελευταία χρόνια. Από εδώ και στο εξής, όµως, είµαι
βέβαιος για τις προοπτικές της. Και αυτό που είναι διαφορετικό σήµερα είναι ότι η χώρα έχει µία
αναπτυξιακή κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρκετά πράγµατα που έχει κάνει, όπως η µείωση
της φορολογίας, οι µεταρρυθµίσεις στον δηµόσιο τοµέα, οι οποίες θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, η
όλη συµπεριφορά της είναι πολύ ενθαρρυντική», υπογράµµισε ο Τζον Πόλσον και συνέχισε: «Σαφώς και
όλοι ‘χτυπηθήκαµε’ από την πανδηµία, όπως και η Ελλάδα, η ύφεση αναµένεται να ‘αγγίξει’
το 10% εφέτος, αλλά µε την διάθεση των εµβολίων θα δούµε εξισορρόπηση το 2021. Πιστεύω
ότι η κυβέρνηση τα κατάφερε πολύ καλά. Παράλληλα, ας µην ξεχνάµε τα 32 δισ. ευρώ που θα
έρθουν στην Ελλάδα ως µέρος του Ταµείου Ανάκαµψης. Θα αποτελέσει game changer για την χώρα».
Χαρακτήρισε ως έξυπνη στρατηγική την προσπάθεια της κυβέρνησης να µετατρέψει την Ελλάδα σε
τεχνολογικό hub. «Θα δώσω ένα παράδειγµα. Τα τελευταία 10 χρόνια η χρηµατιστηριακή αξία των νέων
εταιρειών αυξήθηκε 10 φορές περισσότερο από αυτές της παλαιάς ‘κοπής’. Εποµένως εάν η Ελλάδα θέλει
να αναπτυχθεί θα πρέπει να εστιάσει στις βιοµηχανίες του µέλλοντος. Το κλειδί, λοιπόν, είναι να
προσελκύσει επενδύσεις στον τοµέα της τεχνολογίας. Οι Έλληνες, άλλωστε, έχουν καλή εκπαίδευση. Και
πλέον υπάρχει µία υποστηρικτική κυβέρνηση, η οποία έχει ψηλά στην ατζέντα της την ψηφιοποίηση»,
εξήγησε.

Ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις
Την πρόθεσή του να ενισχύσει το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο στην Ελλάδα εξέφρασε ο Τζον Πόλσον,
εστιάζοντας στον τοµέα του real estate. «Οι τιµές συνέχισαν να ανεβαίνουν ακόµη και µέσα στην
πανδηµία. Πιστεύουµε ότι ο συγκεκριµένος τοµέας έχει πολλά ακόµη περιθώρια ανόδου”, υπογράµµισε.
Διαβάστε περισσότερα
Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
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Στη ΝΟVA η Bundesliga από το 2021 – Τι περιλαµβάνει η συµφωνία
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό για το κρυπτονόµισµα – Ξεπέρασε τις 20.000 δολάρια
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Διαχειρίσιµα τα νέα NPLs
Στην προσπάθεια αλλά και τις επιτυχίες των ελληνικών τραπεζών προκειµένου να µειώσουν δραστικά τα
Μη Εξυπηρετούµενα δάνειά τους (NPLs), αναφέρθηκε εκτενώς ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, κ.
Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece –
Looking Ahead With Confidence».
Όπως υπογράµµισε οι ελληνικές τράπεζες έως τα τέλη του 2019 είχαν κατορθώσει να µειώσουν κατά 60%
το ποσοστό των NPLs στα χαρτοφυλάκιά τους και αυτό το πέτυχαν στη διάρκεια µίας τριετίας. «Μέχρι το
τέλος του 2019 οι τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60% ή 40 δισ.
ευρώ από το 2016, µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών», τόνισε, υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν η πρώτη
εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς αυτή
την κατεύθυνση.
Τόνισε ακόµη ότι σηµαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραµάτισε η δηµιουργία του «Σχεδίου
Ηρακλής» µε αποτέλεσµα το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να προχωρήσει σε «jumbo»
τιτλοποιήσεις, ενώ προσέθεσε ότι η Alpha Bank έχει εισέλθει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του
project Galaxy και µάλιστα αυτό το πέτυχε εν µέσω πανδηµίας και επιβολής περιοριστικών µέτρων στη
χώρα µας.
Σχετικά µε τη δηµιουργία νέων NPLs εκτίµησε ότι το γεγονός πως η κυβέρνηση έχει λάβει µία σειρά
ισχυρών µέτρων προστασίας οικονοµίας και επιχειρήσεων, αυτά θα είναι διαχειρίσιµα, µε δεδοµένη και
την εµπειρία που διαθέτουν, ήδη, οι ελληνικές τράπεζες. Πάντως σαφώς τα νέα NPLs αποτελούν µία
πρόκληση που θα πρέπει να αντιµετωπίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Μία ακόµη πρόκληση έγκειται στη δέσµευση για µείωση του δείκτη στο 5% το 2022, υπενθυµίζοντας πως
σήµερα η Κοµισιόν έδωσε το «πράσινο» φως για την δηµιουργία εθνικών bad banks.
Επίσης επεσήµανε ότι προτεραιότητα των τραπεζών πρέπει να είναι και η κουλτούρα πληρωµών.
Βραχυπρόθεσµα, όπως είπε, οι τράπεζες έχουν κάνει καλή δουλειά στον τοµέα αυτό, ενώ µεσοπρόθεσµα,
στη διαχείριση του θέµατος αυτού, κρίσιµο ρόλο θα παίξει και το Ταµείο Ανάκαµψης. «Πρέπει να
κινητοποιήσουµε τους πελάτες µας ώστε να έχουν βιώσιµα επιχειρηµατικά σχέδια και να κινητοποιήσουµε
επίσης τους επενδυτές να επενδύσουν στα σχέδια αυτά και ιδίως σε τοµείς κρίσιµους για την ελληνική
Οικονοµία», είπε.
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Μυλωνάς – Εθνική Τράπεζα: Καταλύτης η πανδηµία για τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό των τραπεζών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν
περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά
το τέλος της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη
βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και
ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι
ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στη χώρα µας από το 2021

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
sofokleousin.gr
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής.

Ο υπουργός Υποδομών έδωσε το
παρών στο 22ο διεθνές συνέδριο
Capital Link Invest in Greece
«Προχωράμε προς το 2021 με σίγουρα
βήματα. Τη χρονιά που τελειώνει
περάσαμε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα μπορούμε να χαμογελάμε
ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει
στο δρόμο της ανάπτυξης, με έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και
Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, στην ομιλία του στο 22ο διεθνές
συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της
πανδημίας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας
στην μετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, δουλεύει συστηματικά για να υπηρετήσει τον
εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και
της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα για
να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι μπροστά μας, μαζί με τις δυσκολίες και τους
κινδύνους, έχουμε και μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Να
επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω της
στρατηγικής μας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασμένες
μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να
γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδομών που
θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας»,
σηµείωσε.
Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα έργα υποδομών θα υπηρετούν το νέο
παραγωγικό μοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει
συγκεκριμένα βήματα: «Αναγάγουμε τον Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά
και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθμίζουμε την
Ελλάδα στο χώρο των logistics. Αναπτύσσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο,
το οποίο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις
ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς
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ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς
προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουμε και στη
λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής ανέπτυξε τους δύο μεγάλους άξονες,
γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασμός στον τομέα των
υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα
δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόμου
4412. Ο νέος νόμος, θεσμοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και
μελέτες, και το κυριότερο, αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο
πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβλημα των παράλογα υψηλών
εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο νόμο για τις δημόσιες
συμβάσεις, μια εμβληματική μεταρρύθμιση του χώρου, που θα επιταχύνει
την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μετά το τέλος της υγειονομικής
κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις
προτάσεις καινοτομίας, με τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του
ιδιωτικού τομέα, μεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δημόσιο, μειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο. «Ενώνουμε
δυνάμεις και τα αποτελέσματα μπορούν να είναι εντυπωσιακά»,
σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδομής. «Στόχος μας
είναι να μπουν στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο κ. Καραμανλής και
αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού
ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που μέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να
προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη μία πλευρά, τα μεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραμανλής, η
κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
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· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραμμα
σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδρομικά
έργα, επισημαίνοντας ότι το σιδηροδρομικό μας δίκτυο υστερεί
σημαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωμορφίας της χώρας μας, τα
σιδηροδρομικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισμένες περιπτώσεις
εξαιρετικά περίπλοκα. Όμως, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου
σιδηροδρομικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά
των ''µεγάλων έργων'' να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, στη
νέα αναβαθμισμένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόμενο Flyover),
στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραμμής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραμμα επεμβάσεων
βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνει σημειακές παρεμβάσεις
σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
protothema.gr
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Ο Παύλος Μυλωνάς στο Capital Link
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στη χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Β. Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιες οι προκλήσεις για τις τράπεζες µετά
την πανδηµία
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας στους
στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, κατά τη
σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως η δυναµική της
συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την αξία της Cepal,
«αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της
αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που
επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
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υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του
RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το
τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των
αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να
κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη
στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της
δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να
αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό
τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες».
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Έλληνες τραπεζίτες: Θετική η πιστωτική επέκταση το 2021 - Μείωση στα NPLs Αναγκαίος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των τραπεζών
Σε θετικό έδαφος θα κινηθεί το 2021 η πιστωτική επέκταση αλλά και η µείωση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σύµφωνα µε όσα ανέφεραν οι διευθύνοντες σύµβουλοι των συστηµικών ελληνικών τραπεζών

Σε θετικό έδαφος θα κινηθεί το 2021 η πιστωτική επέκταση αλλά και η µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων (Non Performing Loans), όπως τόνισαν οι διευθύνοντες σύµβουλοι
της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της
Eurobank Φωκίων Καραβίας και της Αlpha Bank Χρήστος Ψάλτης, µιλώντας σε πάνελ του 22ου
Invest in Greece της Capital Link µε θέµα «Banking Sector - Growth & Development Outlook».
Οι Έλληνες τραπεζίτες αναφέρθηκαν στην πανδηµία και τα προβλήµατα που έχει επιφέρει, ενώ έγινε
ιδιαίτερη µνεία στο Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο αναµένεται να διπλασιάσει τη χρηµατοδότηση της
ελληνικής οικονοµίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα

µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next
Generation, ενώ, όπως είπε ο κ. Καραβίας, σε έναν χρόνο από τώρα θα είµαστε σε πολύ
καλύτερη κατάσταση µε τα «κόκκινα δάνεια».
Ιδιαίτερη έµφαση στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα έδωσε ο κ.
Μυλωνάς, ενώ ο κ. Ψάλτης έκανε ιδιαίτερη µνεία στην περιστολή των κόκκινων δανείων.
Μεγάλου (Πειραιώς): Σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2020 η πιστωτική επέκταση
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι bι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων..
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Ισχυρή ανάκαµψη από το β' εξάµηνο του 2021 αναµένει ο Φ. Καραβίας CEO της Eurobank
Σε έναν χρόνο από τώρα θα είµαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση µε τα «κόκκινα δάνεια» (NPLs), παρά
τις εισροές νέων προβληµατικών δανείων λόγω της πανδηµίας, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της
Eurobank Φωκίων Καραβίας, µιλώντας σε πάνελ του 22ο Invest in Greece της Capital Link µε θέµα «BANKING
SECTOR - GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK».
Οπως είπε ο CEO της Eurobank, οι αγορές ήδη αποτιµούν αυτή την προοπτική.
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«Περιµένω ότι η σύγκλιση στις αποτιµήσεις των περισσότερων ελληνικών assets - µε πρώτα όσα
σχετίζονται µε τις τράπεζες- µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά θα συνεχιστεί και θα είναι σηµαντική",
υπογράµµισε.
Στη Eurobank ολοκληρώσαµε το ριζικό ξεκαθάρισµα στον ισολογισµό µας ενώ και οι άλλες ελληνικές
τράπεζες προχωρούν αντίστοιχο σχεδιασµό.
Η πορεία σύγκλισης µε τις ευρωπαϊκές τράπεζες και η ορατή προοπτική µονοψήφιων δεικτών NPE
αναγνωρίστηκαν από την αγορά και οδήγησαν σε υψηλότερες αποτιµήσεις, πολύ πιο κοντά στον µέσο όρο
της ΕΕ, τόνισε.
Δεδοµένης της προόδου στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, στη Eurobank έχουµε ήδη αρχίσει να
σκεφτόµαστε την επόµενη µέρα για την τράπεζα και τις αντίστοιχες προκλήσεις όσον αφορά το
επιχειρηµατικό µας µοντέλο.
Σε αυτό το πλαίσιο, δροµολογούµε ένα µεγάλο σχέδιο µετασχηµατισµού, για να καταστεί η Eurobank το
2030 πρωτοπόρος στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της τράπεζας.
Ο κ. Καραβίας τόνισε ότι παρά το σοκ της πανδηµίας η ελληνική οικονοµία έδειξε σηµάδια
ανθεκτικότητας.
Συνεχίστηκαν οι άµεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα σε µια σειρά τοµέων, οι τιµές των ακινήτων δεν
υποχώρησαν και το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι σε πολύ καλύτερη θέση σήµερα από ότι ήταν
πέρυσι, σηµείωσε.
Ο επικεφαλής της Eurobank εκτίµησε ότι θα συνεχιστούν οι άµεσες ξένες επενδύσεις σε σειρά τοµέων στην
Ελλάδα.
"Δεν υπάρχει λόγος να µην επιταχυνθεί αυτή η τάση και ως εκ τούτου, θα έλεγα ότι είναι στο τραπέζι µια
ισχυρή ανάκαµψη από το δεύτερο εξάµηνο του 2021, κάτι που φυσικά θα εξαρτηθεί από την πορεία της
πανδηµίας και των εµβολιασµών", υπογράµµισε ενώ εκτίµησε ότι θα υπάρξουν και αρχικές δηµόσιες
εγγραφές στο Χρηµατιστήριο µετά από µια µακρά περίοδο αποχής.
Μυλωνάς (Eθνική Τράπεζα): Εκ των ων ουκ άνευ ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των τραπεζών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και
να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει.
Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες»,
εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση
και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς
έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν.
Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των
πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
Ψάλτης (Αlpha): Οι τράπεζες µείωσαν το προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60%
Στις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο µέτωπο των «κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε µε την σειρά
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του, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης.
«Μέχρι το τέλος του 2019 οι τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60%
ή 40 δισ. ευρώ από το 2016, µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών», τόνισε, υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν
η πρώτη εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς
αυτή την κατεύθυνση.
Όσον αφορά στον «Ηρακλή», σύµφωνα µε τον ίδιο όλες οι τράπεζες προχώρησαν σε jumbo τιτλοποιήσεις,
µε την Alpha Bank να βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του project Galaxy, «το σηµαντικότερο µέρος της
οποίας πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες lockdown».
Αναφερόµενος στις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες την εποµένη της πανδηµίας, ο κ. Ψάλτης
εστίασε:
α) στα δάνεια υπό moratorium πληρωµών που αποτελούν το 15% του συνόλου, εκφράζοντας, ωστόσο, την
εκτίµηση ότι αφενός, το πρόγραµµα «Γέφυρα» και αφετέρου, τα προγράµµατα µε κρατική εγγύηση, θα
περιορίσουν σηµαντικά την εισροή νέων «κόκκινων» δανείων και
β) την δέσµευση για µείωση του δείκτη στο 5% το 2022, υπενθυµίζοντας πως σήµερα η Κοµισιόν έδωσε το
«πράσινο» φως για την δηµιουργία εθνικών bad banks.
«Υποστηρίξαµε τους πελάτες µας µε moratorium πληρωµών, αλλά και νέα δάνεια.
www.bankingnews.gr
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Minister: Greece offers significant tourism investment opportunities
There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
improvement and construction of new hotels, establishing specialized forms of tourism and the construction of
marinas and theme parks, Tourism Minister Haris Theoharis noted in his address to the online 22nd annual “Capital
Link Invest in Greece Forum” on Wednesday, ANA reports.
He pointed out that eight investments relating to tourism, amounting to nearly one billion euros, have been approved
using fast-track procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in
the last year, proving the momentum of the tourism market and how investments can transform the city center.
Theoharis especially highlighted the modernisation of the legislative framework for attracting strategic investments –
including the “My Residence-Golden Visa” programme – which finally set the stalled investment at the former
Hellinikon airport in motion and could potentially attract millions of tourists.
He also referred to the good cooperation between the public and private sector in managing the pandemic, which
enabled the successful and safe opening of Greek tourism.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations, and is an all-year tourism destination,” he
added.
RELATED TOPICS: Greece, Greek tourism news, Tourism in Greece, Greek islands, Hotels in Greece, Travel to
Greece, Greek destinations, Greek travel market, Greek tourism statistics, Greek tourism report
Source: tornosnews.gr/en/
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Χρήστος Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Επικαιρότητα
16 Δεκεµβρίου 2020
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum. Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next
Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη
χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση
αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της
γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας. Πώς µπορούν να συµβάλλουν οι τράπεζες Σύµφωνα
µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα, µπορούν να συµβάλλουν
στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις τρόπους: –
Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος – Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων,
αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων – Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού. Οι απειλές για την κερδοφορία των τραπεζών
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων. Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
και της κερδοφορίας, ανέφερε ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς
στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των
ΝPEs και κεφαλαιακής ενίσχυσης. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Lamda - Ελληνικό: Πότε ξεκινούν τα έργα, δρόµος θα συνδέει Ποσειδώνος µε
Βουλιαγµένης
Τι ανέφερε για την εµβληµατική επένδυση ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της Lamda Development, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum
Τους πρώτους µήνες του 2021 θα ξεκινήσουν επισήµως τα έργα στο Ελληνικό ανέφερε ο Οδυσσέας
Αθανασίου, CEO της Lamda Development, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum. «Είµαστε
έτοιµοι πια να ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα. Οι
προκαταρκτικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Επισήµως θα ξεκινήσουµε τα έργα µε τη µεταβίβαση των
µετοχών που υπολογίζουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί τους πρώτους µήνες του 2021. Έχουµε ξεκινήσει µε τις
κατεδαφίσεις και ταυτόχρονα έχουµε προχωρήσει και σε µελέτες. Πραγµατοποιήσαµε αρχιτεκτονικές
µελέτες και µελέτες για τα ψηλά κτίρια και τα εµπορικά κέντρα» επεσήµανε χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά τα απαιτούµενα κεφάλαια ο CEO της Lamda Development τόνισε πως υπάρχει επαρκής
κεφαλαιακή κάλυψη για τα πρώτα πέντε χρόνια της επένδυσης και συµπλήρωσε πως «έχουµε ήδη δύο
µεγάλες Τράπεζες, την Eurobank και την Πειραιώς στο πλευρό µας».
Διαβάστε περισσότερα στο imerisia.gr
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Β. Ψάλτης: Εντυπωσιακή η µείωση των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες
Ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων
παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO
της Alpha Bank κατά τη χθεσινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης
Ψάλτης, κατά τη χθεσινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της
δεύτερης µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο
lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης
συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως
η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την
αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές
των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal - της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε
άδεια λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία µε την Centerbridge,
στη συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της
µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική
πρόοδο από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68
δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η
νεοσύστατη ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των
τραπεζικών ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων
στη δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των
συνεπειών της πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των
ελληνικών τραπεζών, οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα
προϊόντα µε διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να
βρεθεί το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των
µορατόριων, θα είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση
ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
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αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν
τα ευρώ 70 δισ. για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό
ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους
βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την
επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των
τραπεζών.
Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη
κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος ανάπτυξης.
Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας
οικονοµιών κλίµακος στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν
την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά
και µε τον ρόλο τους ως επενδυτές και εργοδότες».
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Πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% στην χώρα µας από το 2021
***
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum. Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next
Generation EU για την…
Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr
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ΕΤΕ - Μυλωνάς: Οι 5 δυνάµεις που ωθούν τις τράπεζες προς τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό
«Το µέλλον θα είναι digital, οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν» τόνισε
ο διευθύνων σύµβουλος της ΕΤΕ µιλώντας στο συνέδριο της Capital Link
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις
της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest
in Greece Forum: «Greece - Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να
αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο
εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα
αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Intrum: Δεύτερη ευκαιρία στην ανάπτυξη δίνει ο νέος πτωχευτικός νόµος
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas. Μιλώντας στο Capital Link Forum,
o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης
του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του
Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη
και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των
διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της
δεύτερης ευκαιρίας. Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα...
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Βασίλης Ψάλτης (Alpha Bank): Περήφανοι για την επικείµενη ολοκλήρωση του
Project Galaxy, επιβεβαιώνει την εµπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητα και τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. «Είµαστε περήφανοι
όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης µεγαλύτερης τιτλοποίησης
NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό
την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας»,
υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την
επιχειρησιακή ετοιµότητα της Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της
διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης
αλλά και της µεταρρυθµιστικής δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση». Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι
η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ, ξεκινώντας από την
ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια λειτουργίας στην
ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος- σε συνεργασία µε την Centerbridge, στη συνέχεια µε την
πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει διαπραγµάτευση µε την
Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από τους µεγαλύτερους servicer
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν θετική άποψη για την δυναµική
ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης. Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο
εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων
παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα, υπογράµµισε πάντως ότι οι
ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως σήµερα, µειώνοντας τα µη
εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019. Χαρακτήρισε
«εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που δροµολογούνται στην
ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη ελληνική αγορά
διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών ισολογισµών και
δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη δευτερογενή αγορά
ΜΕΔ. Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές
τράπεζες να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη
συµπεριφορά των δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15%
των εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών. Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown,
όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η
στήριξη των ιδιωτών δανειοληπτών στο πλαίσιο του προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η
χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των προγραµµάτων της ΕΑΤ. Αυτή η αποφασιστική
αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών της πανδηµίας, σηµείωσε ο κ.
Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες διατηρούν
ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε διευρυµένα
χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα είναι
περιορισµένος. Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως
στόχος για τις ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης
υπογράµµισε πως µία σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του
προγράµµατος Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη
συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς
NPEs. Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ. Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία». Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής
στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ. για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την
ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης, προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να
διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους
πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να συµµορφώνονται µε τα
πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να συµµετέχει όχι µόνο
ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και ως σύµβουλος
ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη χρηµατοδότηση
επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής, την ενίσχυση
του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος στην
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ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη ανάπτυξης
της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους ως
επενδυτές και εργοδότες». Διαβάστε επίσης:
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Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
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Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».
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Βασίλης Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιές οι προκλήσεις για τις
Τράπεζες µετά την πανδηµία
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
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«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».
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Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στη χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Βασίλης Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιές οι προκλήσεις για τις
Τράπεζες µετά την πανδηµία
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
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«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».
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Βασίλης Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιές οι προκλήσεις για τις
Τράπεζες µετά την πανδηµία

Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
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περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».
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Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
Υπάρχει σταθερότητα, βγήκαµε πιο δυνατοί µετά από την 10ετή οικονοµική κρίση, τόνισε στο 22ο Capital
Link Invest in Greece Forum
Στο γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε, παρά τις προκλήσεις της πανδηµίας, να προσελκύσει σηµαντικές
επενδύσεις το 2020, εστίασε ο επικεφαλής του οικονοµικού γραφείου του πρωθυπουργού, κ. Αλέξης
Πατέλης µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, στέλνοντας παράλληλα ένα ακόµη µήνυµα
προς την επενδυτική κοινότητα: ««Εάν αυτοί οι όµιλοι έρχονται στην Ελλάδα να επενδύσουν, τότε
µπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το µήνυµα που απευθύνω στους ξένους επενδυτές».
Αναλυτικά ο κ. Πατέλης µσυµετέχοντας στο πάνελ «Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η
άποψη των διεθνών επενδυτών» ανέφερε πως η παρά την πανδηµία η Ελλάδα µπόρεσε να
προσελκύσει σηµαντικές επενδύσεις, όπως αυτή της Microsoft, της Pfizer, της WV,
της CVC, Apllied Material και της Next e.GO, µεταξύ άλλων. Οι επενδύσεις αυτές είναι αποτέλεσµα της
σταθερότητας που έχει η χώρας και τους τέλους των πειραµατισµών µε το λαϊκισµό, αλλά και της
βελτίωσης του φορολογικού περιβάλλοντος στη χώρα, καθώς και της βελτίωσης των τεχνολογικών
υποδοµών (5G) και των αδειοδοτικών διαδικασιών.
«Εάν αυτοί οι όµιλοι έρχονται στην Ελλάδα να επενδύσουν, τότε µπορείτε και εσείς. Αυτό είναι το µήνυµα
που απευθύνω στους ξένους επενδυτές», τόνισε ο κ. Πατέλης. «Υπάρχει σταθερότητα, βγήκαµε πιο
δυνατοί µετά από την 10ετή οικονοµική κρίση», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η κυβέρνηση
πέρασε µία σειρά από νοµοθετήµατα στην Βουλή, ενώ έφερε αλλαγές και στην φορολογία.
«Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η χώρα έχει ένα επενδυτικό κενό, που δεν µπορεί να καλυφθεί
µόνον µε τις εγχώριες αποταµιεύσεις. Για το λόγο αυτό θέλουµε να προσελκύσουµε όλο και
περισσότερες άµεσες ξένες επενδύσεις. Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη», κατέληξε.
Τέλος, αναφερόµενος στις προκλήσεις που συνεχίζουν να υφίστανται για την προσέλκυση στην Ελλάδα, ο
κ. Πατέλης προέταξε την αναγκαιότητα από πλευράς κυβέρνησης να συνεχίσουν να υφίστανται αυτοί οι
υψηλοί ρυθµοί στην υλοποίηση των απαιτούµενων µεταρρυθµίσεων.
Διαβάστε περισσότερα
Bitcoin: Νέο ιστορικό υψηλό για το κρυπτονόµισµα – Ξεπέρασε τις 20.000 δολάρια
Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Καϋµενάκης – Μπάκος: Τι «ψάχνουν» στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι δύο «πετρελαιάδες» του Αστέρα
Τρίπολης
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Καραβίας: Μείζον πλάνο µετασχηµατισµού για να γίνει η «Eurobank του 2030»
leader
Νένα Μαλλιάρα
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν υλοποιήσει σηµαντικά βήµατα τους τελευταίους µήνες για την αντιµετώπιση
της κληρονοµιάς των κόκκινων δανείων, είπε ο διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, Φωκίων
Καραβίας, µιλώντας στο Capital Link Forum, επισηµαίνοντας ότι στην Eurobank έχει ολοκληρωθεί δραστική
εξυγίανση του ισολογισµού και σε ανάλογη τροχιά κινούνται και οι άλλες τράπεζες.
«Η ορατή προοπτική του µονοψήφιου δείκτη NPE από τις ελληνικές τράπεζες αναγνωρίζεται από
τις αγορές και αυτό οδήγησε στις υψηλότερες αποτιµήσεις των ελληνικών τραπεζών, πολύ πιο κοντά
στον ευρωπαϊκό µέσο όρο. Στην Eurobank, δεδοµένης της προόδου που έχουµε κάνει στη µείωση των NPLs
του παρελθόντος, εξετάζουµε ήδη τις κινήσεις µας για την επόµενη περίοδο και λανσάρουµε ένα
µείζον πλάνο µετασχηµατισµού, για να κάνουµε την «Eurobank του 2030» leader στην περιοχή»,
είπε ο κ. Καραβίας.
Αναφερόµενος στη χρηµατοδότηση της Οικονοµίας από τις τράπεζες, ο CEO της Eurobank επεσήµανε ότι
τον Σεπτέµβριο ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης στις επιχειρήσεις
έφτασε το 8,3%, υψηλότερα επίπεδα από τα µέσα του 2009. Το 2021, όπως είπε ο κ. Καραβίας, κύρια
προτεραιότητα για τις τράπεζες θα είναι να χρηµατοδοτήσουν την Οικονοµία ώστε να καλύψει το
τεράστιο επενδυτικό κενό, των περίπου 100 δισ. ευρώ, που άφησε πίσω της η 10ετής κρίση.
Η νοµισµατική πολιτική που κινείται σε επίπεδα ρεκόρ παρέχει στην Ελλάδα άφθονα κεφάλαια µέσω
του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, και υπάρχει πολιτική και κοινωνική συναίνεση για
δοµικές µεταρρυθµίσεις, είπε ο κ. Καραβίας. «Για τη Eurobank είναι βασικός στόχος στο άµεσο µέλλον να
βοηθήσει την οικονοµία να απορροφήσει τα κεφάλαια αυτά», είπε.
Ανέφερε επίσης ότι η ελληνική Οικονοµία, αν και χτυπήθηκε ισχυρά από την πανδηµική κρίση, εντούτοις
δείχνει σηµάδια ανθεκτικότητας. Οι ξένες άµεσες επενδύσεις συνέχισαν να έρχονται στη χώρα
κατευθυνόµενες σε έναν αριθµό κλάδο, οι τιµές των ακινήτων δεν υποχώρησαν και το ελληνικό
τραπεζικό σύστηµα είναι πολύ ισχυρότερο σήµερα σε σχέση µε ένα χρόνο πριν. Όπως είπε, n
αγορά τιµολογεί ήδη τα παραπάνω και εκτίµησε ότι η σύγκλιση των αποτιµήσεων στα περισσότερα
ελληνικά assets – καθοδηγούµενη από αυτά που συνδέονται µε τις τράπεζες - µε τις αντίστοιχες
αποτιµήσεις των ευρωπαϊκών assets θα συνεχιστεί και θα είναι ουσιαστική.
Ο κ. Καραβίας αναφέρθηκε στους παράγοντες που σχηµατίζουν το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστηµα
(περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, κανονιστικό περιβάλλον, ανταγωνισµός εκτός τραπεζικού κλάδου,
τεχνολογία και δραµατική αλλαγή στη συµπεριφορά των πελατών (ειδικά στις νέες γενιές που
ζητούν άµεση εξυπηρέτηση, 24 ώρες 7 ηµέρες την εβδοµάδα και χωρίς κόστος).
Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός είναι καίριος για τις τράπεζες και διευκολύνει την προσαρµογή των
τραπεζών σε όλα τα παραπάνω, είπε ο κ. Καραβίας, τονίζοντας ότι δύο θα είναι οι παράγοντες που
θα διαφοροποιούν τις τράπεζες στο «ψηφιακό» τους µέλλον. Ο ανθρώπινος παράγοντας («οι
υπάλληλοι στα καταστήµατα των τραπεζών θα πρέπει να έχουν ρόλο συµβούλου και ο κάθε πελάτης θα
πρέπει να αισθάνεται ότι η τράπεζά του είναι σύµβουλος για την κάλυψη των αναγκών του και life coach»)
και η χρήση των data («η επιτυχής χρήση τους θα κρίνει τη λειτουργική αποτελεσµατικότητα της κάθε
τράπεζας και τα επίπεδα κερδοφορίας της»).
Ο κ. Καραβίας πρόσθεσε ότι εκτός όλων των παραπάνω, οι τράπεζες στο µέλλον θα πρέπει να λειτουργούν
µε επιχειρηµατικό µοντέλο προσαρµοσµένο στα κριτήρια ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά, εταιρικής
ευθύνης).
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Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Τι είπαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων, στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum...
διαβάστε περισσότερα...
Δηµοσίευση από : Πρώτο Θέµα - Σήµερα
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Π. Μυλωνάς (Εθνική): To µέλλον είναι digital-Προοπτικές και κίνδυνοι για τις
τράπεζες
Τις πέντε «δυνάµεις» που ωθούν τα τελευταία χρόνια το παγκόσµιο τραπεζικό σύστηµα προς τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό περιέγραψε κατά το 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With
Confidence», ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς.
Ο κ. Μυλωνάς στάθηκε στη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν
στις προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά, η πρώτη «δύναµη» είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το
2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να
φέρουν τη χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων
σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20%
του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η
Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον
τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας
της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο
20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της
ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς
όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o
τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
--
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Χ.Μεγάλου: Πάνω από 4% οι ρυθµοί ανάπτυξης στην χώρα µας από το 2021

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Β. Ψάλτης: Εντυπωσιακή η µείωση των NPLs από τις ελληνικές τράπεζες
Στην προσπάθεια αλλά και τις επιτυχίες των ελληνικών τραπεζών προκειµένου να µειώσουν δραστικά τα
Μη Εξυπηρετούµενα δάνειά τους (NPLs), αναφέρθηκε εκτενώς ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha
Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum:
«Greece – Looking Ahead With Confidence».
Όπως υπογράµµισε οι ελληνικές τράπεζες έως τα τέλη του 2019 είχαν κατορθώσει να µειώσουν
κατά 60% το ποσοστό των NPLs στα χαρτοφυλάκιά τους και αυτό το πέτυχαν στη διάρκεια µίας
τριετίας. «Μέχρι το τέλος του 2019 οι τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το προβληµατικό
χαρτοφυλάκιο κατά 60% ή 40 δισ. ευρώ από το 2016, µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών», τόνισε,
υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν η πρώτη εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα της
Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς αυτή την κατεύθυνση.
Τόνισε ακόµη ότι σηµαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια διαδραµάτισε η δηµιουργία του «Σχεδίου
Ηρακλής» µε αποτέλεσµα το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να προχωρήσει σε «jumbo»
τιτλοποιήσεις, ενώ προσέθεσε ότι η Alpha Bank΄ έχει εισέλθει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του
project Galaxy και µάλιστα αυτό το πέτυχε εν µέσω πανδηµίας και επιβολής περιοριστικών µέτρων στη
χώρα µας.
Σχετικά µε τη δηµιουργία νέων NPLs εκτίµησε ότι το γεγονός πως η κυβέρνηση έχει λάβει µία σειρά
ισχυρών µέτρων προστασίας οικονοµίας και επιχειρήσεων, αυτά θα είναι διαχειρίσιµα, µε δεδοµένη και
την εµπειρία που διαθέτουν, ήδη, οι ελληνικές τράπεζες. Πάντως σαφώς τα νέα NPLs αποτελούν µία
πρόκληση που θα πρέπει να αντιµετωπίσει το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα.
Μία ακόµη πρόκληση έγκειται στη δέσµευση για µείωση του δείκτη στο 5% το 2022, υπενθυµίζοντας πως
σήµερα η Κοµισιόν έδωσε το «πράσινο» φως για την δηµιουργία εθνικών bad banks.
Επίσης επεσήµανε ότι προτεραιότητα των τραπεζών πρέπει να είναι και η κουλτούρα
πληρωµών. Βραχυπρόθεσµα, όπως είπε, οι τράπεζες έχουν κάνει καλή δουλειά στον τοµέα αυτό, ενώ
µεσοπρόθεσµα, στη διαχείριση του θέµατος αυτού, κρίσιµο ρόλο θα παίξει και το Ταµείο Ανάκαµψης.
«Πρέπει να κινητοποιήσουµε τους πελάτες µας ώστε να έχουν βιώσιµα επιχειρηµατικά σχέδια και να
κινητοποιήσουµε επίσης τους επενδυτές να επενδύσουν στα σχέδια αυτά και ιδίως σε τοµείς κρίσιµους
για την ελληνική Οικονοµία», είπε.
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Μυλωνάς: Το µέλλον θα είναι digital, οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».

Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Πόλσον: «Οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον
ελκυστικές»
Αγγελική Βελεσιώτη
Την άποψη πως οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές εξέφρασε ο Τζον
Πόλσον, επικεφαλής του hedge fund Paulson & Co που συµµετέχει στην Τράπεζα Πειραιώς µε ποσοστό 9,3%
(άνω του 5% έχει ο Αριστοτέλης Μυστακίδης και 5,5% το fund Bienville Capital), αλλά και στην Alpha Bank.
«Επενδύσαµε αρχικά, δεν µας βγήκε όπως περιµέναµε, επενδύσαµε ξανά και µας ‘χτύπησε’ η
πανδηµία. Αλλά σε αυτό το σηµείο βλέπουµε την οικονοµία να αναρρώνει και πιστεύουµε ότι
οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα είναι οι πλέον ελκυστικές», ανέφερε
χαρακτηριστικά, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum, για να προσθέσει: «Παρά τις νέες
προκλήσεις οι τράπεζες καταφέρνουν να τις αντιµετωπίσουν πολύ καλά. Η βασικότερη εξ αυτών
παραµένει η µείωση των ‘κόκκινων’ δανείων που προέρχονται από το παρελθόν, Όσο το πετυχαίνουν θα
έχουν κεφάλαια για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη. Ο ‘Ηρακλής’ αποδείχθηκε ένα πολύ χρήσιµο εργαλείο
και όλες θα το χρησιµοποιήσουν για να επιταχύνουν την µείωση. Με τον τρόπο αυτό το PPI θα
αυξάνεται».
Θέλοντας, µάλιστα, να δώσει ένα παράδειγµα αναφέρθηκε στην Alpha Bank. «Είναι πολύ καλά
κεφαλαιοποιηµένη, µε capital ratio πάνω από 18%. Σχεδιάζει ήδη να µειώσει το προβληµατικό απόθεµα µε
την τιτλοποίηση Galaxy, ύψους 10,8 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, το όφελος για έναν επενδυτή θα είναι
µεγάλο τα προσεχή χρόνια», υπογράµµισε.
Ερωτηθείς για την σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης, ο επικεφαλής του Paulson & Co απάντησε πως
είναι πολύ σηµαντική. «Χωρίς αυτήν είναι δύσκολο για έναν επενδυτή να δείξει εµπιστοσύνη. Εάν είναι να
αποκτήσεις µερίδιο σε µία δηµόσια επιχείρηση πρέπει να γνωρίζεις ότι θα αντιµετωπιστείς ισότιµα ως
µέτοχος. Εποµένως, εάν η Ελλάδα θέλει να έχει τα κεφάλαια των επενδυτών πρέπει να το
κάνει», τόνισε, προσθέτοντας ότι στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς βρέθηκαν στο
τιµόνι ο Χρήστος Μεγάλου ως CEO και ο Γιώργος Χατζηνικολάου ως πρόεδρος, δύο
σηµαντικά µέλη του συµβουλίου.
«Η Ελλάδα δεν υπήρξε µία εύκολη διαδικασία τα τελευταία χρόνια. Από εδώ και στο εξής, όµως, είµαι
βέβαιος για τις προοπτικές της. Και αυτό που είναι διαφορετικό σήµερα είναι ότι η χώρα έχει µία
αναπτυξιακή κυβέρνηση υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αρκετά πράγµατα που έχει κάνει, όπως η µείωση
της φορολογίας, οι µεταρρυθµίσεις στον δηµόσιο τοµέα, οι οποίες θα δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας, η
όλη συµπεριφορά της είναι πολύ ενθαρρυντική», υπογράµµισε ο Τζον Πόλσον και συνέχισε: «Σαφώς και
όλοι ‘χτυπηθήκαµε’ από την πανδηµία, όπως και η Ελλάδα, η ύφεση αναµένεται να ‘αγγίξει’
το 10% εφέτος, αλλά µε την διάθεση των εµβολίων θα δούµε εξισορρόπηση το 2021. Πιστεύω
ότι η κυβέρνηση τα κατάφερε πολύ καλά. Παράλληλα, ας µην ξεχνάµε τα 32 δισ. ευρώ που θα
έρθουν στην Ελλάδα ως µέρος του Ταµείου Ανάκαµψης. Θα αποτελέσει game changer για την χώρα».
Χαρακτήρισε ως έξυπνη στρατηγική την προσπάθεια της κυβέρνησης να µετατρέψει την Ελλάδα σε
τεχνολογικό hub. «Θα δώσω ένα παράδειγµα. Τα τελευταία 10 χρόνια η χρηµατιστηριακή αξία των νέων
εταιρειών αυξήθηκε 10 φορές περισσότερο από αυτές της παλαιάς ‘κοπής’. Εποµένως εάν η Ελλάδα θέλει
να αναπτυχθεί θα πρέπει να εστιάσει στις βιοµηχανίες του µέλλοντος. Το κλειδί, λοιπόν, είναι να
προσελκύσει επενδύσεις στον τοµέα της τεχνολογίας. Οι Έλληνες, άλλωστε, έχουν καλή εκπαίδευση. Και
πλέον υπάρχει µία υποστηρικτική κυβέρνηση, η οποία έχει ψηλά στην ατζέντα της την ψηφιοποίηση»,
εξήγησε.
Διαβάστε περισσότερα
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Β.Ψάλτης: Περήφανοι για το Galaxy, ποιες οι προκλήσεις για τις Τράπεζες µετά
την πανδηµία
Η επικείµενη επιτυχής ολοκλήρωση του Project Galaxy, εν µέσω των πρωτοφανών προκλήσεων της
παγκόσµιας πανδηµικής κρίσης, επιβεβαίωσε εκ νέου την εµπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στην Alpha Bank, καθώς και την επιχειρησιακή ετοιµότητακαι τη δέσµευση της Τράπεζας
στους στρατηγικούς της στόχους, επεσήµανε µεταξύ άλλων ο CEO της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης,
κατά τη σηµερινή του τοποθέτηση στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε περήφανοι όχι µόνον διότι επιτύχαµε την επανέναρξη του Project Galaxy – της δεύτερης
µεγαλύτερης τιτλοποίησης NPL στην Ευρώπη – αµέσως µετά το πρώτο lockdown αλλά και που
δροµολογούµε µε τρόπο αποφασιστικό την ολοκλήρωση αυτής της µεγάλης συναλλαγής, εν µέσω του
δεύτερου κύµατος της πανδηµίας», υπογράµµισε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας πως η δυναµική της συναλλαγής αντανακλά όχι µόνον την επιχειρησιακή ετοιµότητα της
Τράπεζας και την αξία της Cepal, «αλλά και τη σηµαντική βελτίωση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας, ως
αποτέλεσµα της αποτελεσµατικής διαχείρισης της υγειονοµικής κρίσης αλλά και της µεταρρυθµιστικής
δυναµικής που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση».
Ο κ. Ψάλτης τόνισε ότι η Alpha Bank έχει ήδη οικοδοµήσει σχέσεις αξιοπιστίας µε τους επενδυτές των ΗΠΑ,
ξεκινώντας από την ίδρυση της Cepal -της πρώτης εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων που έλαβε άδεια
λειτουργίας στην ελληνική αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδοςσε συνεργασία µε την Centerbridge, στη
συνέχεια µε την πώληση χαρτοφυλακίων στην Apollo και τη Fortress, και, τώρα, µε την εν εξελίξει
διαπραγµάτευση µε την Davidson Kempner για τη Συναλλαγή Galaxy και την πώληση της Cepal, ενός από
τους µεγαλύτερους servicer της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Είναι σαφές ότι αυτοί οι επενδυτές έχουν
θετική άποψη για την δυναµική ανάκαµψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων», πρόσθεσε ο κ. Ψάλτης.
Ο CEO της Alpha Bank τόνισε ότι ο εξορθολογισµός των τραπεζικών ισολογισµών µέσω της µείωσης των µη
εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων παραµένει «κύρια προτεραιότητα» για το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα,
υπογράµµισε πάντως ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν σηµειώσει σηµαντική πρόοδο από το 2016 έως
σήµερα, µειώνοντας τα µη εξυπηρετούµενα ανοίγµατά τους κατά 60% σε Ευρώ 68 δισ. στο τέλος του 2019.
Χαρακτήρισε «εντυπωσιακό» το συνολικό ύψος των τιτλοποιήσεων ΜΕΑ (Ευρώ 33 δισ.) που
δροµολογούνται στην ελληνική τραπεζική αγορά τα τελευταία δύο έτη, επισηµαίνοντας ότι η νεοσύστατη
ελληνική αγορά διαχείρισης απαιτήσεων συνέβαλε θετικά στον εξορθολογισµό των τραπεζικών
ισολογισµών και δηµιούργησε τις προϋποθέσεις για την πώληση των εγχώριων χαρτοφυλακίων στη
δευτερογενή αγορά ΜΕΔ.
Αναφερόµενος στην πρόκληση του Covid-19 και στην προσπάθεια που καταβάλλουν οι ελληνικές τράπεζες
να µειώσουν τα NPE τους στα ευρωπαϊκά επίπεδα, ο κ. Ψάλτης επεσήµανε ως κρίσιµη τη συµπεριφορά των
δανείων που σήµερα βρίσκονται σε αναστολή, τα οποία και ανέρχονται περίπου στο 15% των
εξυπηρετούµενων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Ο CEO της Alpha Bank αναφέρθηκε στις ισχυρές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί για τον
περιορισµό των οικονοµικών συνεπειών από το lockdown, όπως τα κυβερνητικά µέτρα για τη διοχέτευση
ρευστότητας ύψους Ευρώ 30 δισ. στην οικονοµία, η στήριξη των ιδιωτώνδανειοληπτών στο πλαίσιο του
προγράµµατος «Γέφυρα» και, αντιστοίχως, η χορήγηση κεφαλαίων κίνησης στις επιχειρήσεις µέσω των
προγραµµάτων της ΕΑΤ.
Αυτή η αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης για την αντιµετώπιση τωνσυνεπειών της
πανδηµίας, σηµείωσε ο κ. Ψάλτης, σε συνδυασµό µε τη λειτουργική ετοιµότητα των ελληνικών τραπεζών,
οι οποίες διατηρούν ανοικτούς διαύλους µε τους πελάτες τους και προσφέρουν νέα προϊόντα µε
διευρυµένα χρονοδιαγράµµατα αποπληρωµής, δηµιουργεί τη βεβαιότητα ότι ο κίνδυνος να βρεθεί το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα µπροστά σε µία νέα γενιά «κόκκινων δανείων» λόγω των µορατόριων, θα
είναι περιορισµένος.
Ως προς την πρόσφατη απόφαση του Eurogroup, µέσω της οποίας ουσιαστικά τίθεται ως στόχος για τις
ελληνικές τράπεζες ο περιορισµός των NPL στο όριο του 5% το 2022, ο κ. Ψάλτης υπογράµµισε πως µία
σειρά πρωτοβουλιών όπως, ενδεικτικά, η πρόθεση της κυβέρνησης για επέκταση του προγράµµατος
Ηρακλής, οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την ίδρυση εθνικών εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMC) και η παράλληλη
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη συγκρότηση ελληνικής AMC, δίνουν τα αναγκαία εργαλεία για
την ταχεία διαχείριση µίας νέας γενιάς NPEs.
Ανταλλάσσοντας απόψεις µε τους CEOs των υπόλοιπων τριών συστηµικών τραπεζών σχετικά µε τις
αναπτυξιακές προοπτικές του χρηµατοπιστωτικού τοµέα στη µετά-Covid εποχή, ο κ.Ψάλτης σηµείωσε ότι
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«παρά τις προκλήσεις, οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να εκπληρώσουν το λόγο ύπαρξής τους
υποστηρίζοντας την πραγµατική οικονοµία».
Η έγκαιρη υλοποίηση των προγραµµάτων χρηµατοδοτικής στήριξης της ΕΕ, που ξεπερνούν τα Ευρώ 70 δισ.
για την Ελλάδα, είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας, δήλωσε ο κ. Ψάλτης,
προσθέτοντας ότι «οι τράπεζες πρέπει να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο, καθώς µπορούν να
κινητοποιήσουν γρήγορα τους επιχειρηµατικούς τους πελάτες και να τους βοηθήσουν να διαµορφώσουν
τις επενδυτικές τους προτάσεις µε τέτοιο
τρόπο ώστε να διασφαλίσουν την επιλεξιµότητά τους βάσει του RRF, αλλά ταυτόχρονα να
συµµορφώνονται µε τα πιστωτικά πρότυπα των τραπεζών. Ως εκ τούτου, το τραπεζικό σύστηµα οφείλει να
συµµετέχει όχι µόνο ως µηχανισµός για τη βέλτιστη κατανοµή των αποταµιεύσεων της κοινωνίας, αλλά και
ως σύµβουλος ανάπτυξης. Αυτό θα επιτρέψει στις Τράπεζες να κινητοποιήσουν κεφάλαια για τη
χρηµατοδότηση επενδύσεων στην ψηφιακή και την πράσινη οικονοµία, τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής,
την ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισµού, της καινοτοµίας και της δηµιουργίας οικονοµιών κλίµακος
στην ελληνική αγορά. Με άλλα λόγια, οι Τράπεζες µπορούν να αποτελέσουν την κινητήρια δύναµη
ανάπτυξης της Ελλάδας, όχι µόνον µε τον κλασικό διαµεσολαβητικό τους ρόλο αλλά και µε τον ρόλο τους
ως επενδυτές και εργοδότες».
Πηγή: bankwars.gr
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Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Τι είπαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων, στο 22ο Capital Link Invest in
Greece Forum
Με το βλέµµα στην µετά Covid-19 εποχή κινούνται οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες κατάφεραν να
απορροφήσουν – σε µεγάλο βαθµό – το σοκ της υγειονοµικής κρίσης, διοχετεύοντας κεφάλαια στην
πραγµατική οικονοµία.
Πιο αναλυτικά, όπως τόνισαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων στο πλαίσιο του 22ουCapital Link
Invest in Greece Forum, το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπόρεσε να υποστηρίξει τους πελάτες –
µεγάλες εταιρείες ή και µικροµεσαίες επιχειρήσεις – συνεχίζοντας, παράλληλα, την προσπάθεια
περιορισµού των «κόκκινων» δανείων.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήµερα:
Κορωνοϊός: 1.190 νέα κρούσµατα - 85 θάνατοι το τελευταίο 24ωρο
Πέτσας: Δύο-τρεις ηµέρες πριν το 2021 οι πρώτοι εµβολιασµοί
Πιθανά από φέτος οι αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήµια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που
συµβαίνουν, στο Protothema.gr
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Γεωργακόπουλος (Intrum Hellas): Ο νέος πτωχευτικός συµβάλλει στην µείωση
των NPEs
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών
και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas

Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και
παράλληλα, την προστασία των αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη
ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing
Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο εξωδικαστικός
συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις διαδικασίες, και
οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση και
τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των υποχρεώσεων
είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία
είτε µέσω ρύθµισης οφειλών, είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα
παραγωγικών µονάδων όσο και για τους εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των
αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο συµβάλλει στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών δανείων
Το νέο πλαίσιο συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών δανείων και στην
υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή
από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές
επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη
στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων.
Όπως πρόσθεσε, οι προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των
δικαστικών αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η
άµεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
www.bankingnews.gr
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Μεγάλου: Ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021
Σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά µπορούν να φέρουν η επιστροφή της πιστωτικής
επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος
Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.

Στο 20% του ΑΕΠ του 2020 οι πόροι από το Next Generation EU
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείο που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε
ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.

Με 3 τρόπους µπορούν να συµβάλουν οι τράπεζες στην
αξιοποίηση των πόρων
Σύµφωνα µε τον Χρήστο Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα
µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα
µε τρεις τρόπους:

- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος

- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων

- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.

Οι προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των
τραπεζών
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του
COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.

Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
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ο Χρήστος Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες:
την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Χρήστος Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα, µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Intrum: Δεύτερη ευκαιρία στην ανάπτυξη δίνει ο νέος πτωχευτικός νόµος
Κρίσιμη μεταρρύθμιση για την ανάκαμψη της οικονομίας, την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, την απελευθέρωση υγιών δυνάμεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναμων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόμo για τη ρύθμιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόμος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, με σειρά από καινοτομίες, όπως ο εξωδικαστικός
συμβιβασμός, με συμμετοχή του Δημοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις διαδικασίες, και
οι σύντομες προθεσμίες, ακόμη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια με την ψηφιοποίηση και
τον αυτοματισμό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε με προληπτική ρύθμιση των υποχρεώσεων
είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόμος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων Intrum Hellas, δίνοντας μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία
είτε μέσω ρύθμισης οφειλών, είτε με ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η
βελτίωση της ειδικής διαχείρισης είναι σημαντική τόσο για την βιωσιμότητα παραγωγικών μονάδων όσο
και για τους εργαζομένους ενώ ο νόμος κάνει μνεία για την προστασία των αδυνάμων, εισάγοντας και τον
Φορέα Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο συμβάλλει καίρια στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων και στην
υλοποίηση πλάνων μείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονομία εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή
από επιχειρήσεις ζόμπι που νοθεύουν τον ανταγωνισμό και μεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές
επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην χρηματοδότηση της οικονομίας και τη
στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δημιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, με την εφαρμογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι
προκλήσεις για την ορθή εφαρμογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών
αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωμών, όπως και η άμεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
INTRUM

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Φωτακίδης (CVC): «Η Ελλάδα θα επανέλθει γρήγορα – Συνεχίζουµε τις
επενδύσεις»
Πως τοποθετήθηκαν οι Γιώργος Λινάτσας (AXIA Ventures), Νίκος Σταθόπουλος (BC Partners), Χρήστος
Μπαλάσκας (Eldorado Gold) στο 22ου Capital Link Invest in Greece Forum
«Ψήφο» εµπιστοσύνης στην Ελλάδα θα συνεχίσει να δίνει το CVC Capital Partners, εκτιµώντας πως η χώρα
θα ανακάµψει γρηγορότερα από την πανδηµία εν συγκρίσει µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος του αµερικανικού fund, κ. Άλεξ Φωτακίδης, στο πλαίσιο του
22ου Capital Link Invest in Greece Forum, επαναλαµβάνοντας την πρόθεση να επενδύσουν στην Ελλάδα.
«Βάλαµε στο µικροσκόπιό µας την χώρα πριν από σχεδόν µία δεκαετία, ενώ η πρώτη µας τοποθέτησε έγινε
τον Σεπτέµβριο του 2015. Η έµφαση που δίνουµε στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι
το CVC έχει 23 γραφεία, εκ των οποίων τα 12 στην Ευρώπη και εγώ εγκαταστάθηκα εδώ, για να
υποστηρίξω το χαρτοφυλάκιο», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Το οικονοµικό – πολιτικό
περιβάλλον είναι πολύ υποστηρικτικό. Υπάρχει εµπιστοσύνη».
Όσον αφορά στην στρατηγική εξόδου που όλα τα private equity funds εφαρµόζουν, ο ίδιος αναφέρθηκε
στην «πειθαρχία του κλάδου», υπογραµµίζοντας πως το exit είναι µέρος του επιχειρηµατικού τους σχεδίου.
«Το ‘ταβάνι’ για εµάς είναι η επταετία. Στο διάστηµα αυτό, πρέπει να προετοιµάζεις την εταιρεία είτε
για IΡΟ, είτε για µία εξαγορά από στρατηγικό επενδυτή», εξήγησε, για να καταλήξει: «Στην Ελλάδα
είµαστε πιο προσεκτικοί, εστιάζουµε πρωτίστως στην ανάπτυξη, πρέπει να έχουµε υποµονή.
Η µεγάλη πρόκληση είναι να προσελκύσουµε ταλέντα που έφυγαν στο εξωτερικό, να
εστιάσουµε στην αναστροφή του brain drain. Παράλληλα, δεδοµένου ότι υπάρχουν µόνο τέσσερις
τράπεζες και, άρα, η ρευστότητα είναι περιορισµένη, υποστηρίζουµε τις εταιρείες που είναι στο
χαρτοφυλάκιό µας µε κεφάλαια».

Μεταστροφή
Λαµβάνοντας το λόγο στο ίδιο πάνελ («Η Ελλάδα ως επενδυτικός προορισµός – Η άποψη των διεθνών
επενδυτών»), ο Χρήστος Μπαλάσκας, αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής έργων Ελλάδας της Eldorado
Gold Corporation, ανέφερε ότι στην περίπτωση της επένδυσης του καναδικού οµίλου στην Ελλάδα εκτιµά
πως από παράδειγµα προς αποφυγή, µε τη σηµερινή κυβέρνηση ευελπιστεί πως θα αποτελέσει επενδυτικό
σηµείο αναφοράς. Ήδη έχουν δοθεί άδειες που η εταιρεία ανέµενε για χρόνια, σηµείωσε, τονίζοντας πως
πλέον υπάρχει εντελώς άλλη προσέγγιση από πλευράς κράτους καθώς προτεραιότητα είναι να επιλυθούν
τα όποια ζητήµατα από κοινού. «Η Eldorado έχει ήδη επενδύσει 1,2 δις.δολάρια στην Ελλάδα και
εργαζόµαστε µε την ελληνική κυβέρνηση για να βελτιώσουµε τη κοινή µας συµφωνίας, ανέφερε ο κ .
Μπαλάσκας. «Θα επενδύσουµε 2 δις. ευρώ από τα οποία το 1 δις. την επόµενη 5ετία και θα
αυξήσουµε σηµαντικά τις θέσεις εργασίας», σηµείωσε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας την αλλαγή
στο επενδυτικό περιβάλλον που είναι πλέον φανερή στη χώρα.
Με τη σειρά του, ο Γιώργος Λινάτσας Managing Director της AXIA Ventures Group ανάφερε πως το 2020 είναι
εξαιρετικά διαφορετικό από όλες τις προηγούµενες χρονιές, όχι µόνο λόγω του κορονωϊου αλλά του
γεγονότος πως η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε να αντιµετωπίσει την υγειονοµική κρίση και συγχρόνων να
υλοποιήσει σειρά σηµαντικών µεταρρυθµίσεων, αλλά και να εκσυγχρονίσει το δηµόσιο. «Όλα αυτά θα
µετρήσουν σηµαντικά στη µετά-covid περίοδο», σηµείωσε. Προέβλεψε πως η ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας θα είναι τύπου «V», ενώ η Ελλάδα θα ωφεληθεί από τα κεφάλαια του Ταµείου Ανάκαµψης. «Οι
επενδυτές θέλουν εµπιστοσύνη αλλά και ανάπτυξη. Κανείς δεν θα έλθει σε µια χώρα µε
αρνητικό ρυθµό ανάπτυξης. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει την εµπιστοσύνη των επενδυτών και
θα εµφανίσει ανάπτυξη. Εκτιµώ ότι το 2020 θα είναι µια χρονιά που θα θυµούνται όλοι όσοι
αποφάσισαν να τοποθετηθούν σε ελληνικά assets λόγω της µετέπειτα θετικής τους πορείας».
Τέλος, ο Νίκος Σταθόπουλος, Managing Partner της BC Partners τόνισε πως ως επενδυτής στην Ελλάδα τα
τελευταία 15 χρόνια, είναι ίσως η καλύτερη χρονική στιγµή για κάποιον να τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Ο
κορονοϊός απλώς ανέκοψε µια ήδη θετική πορεία που είχε ξεκινήσει, στο επόµενο διάστηµα η ανάκαµψη
αυτή θα συνεχιστεί και θα είναι ταχύτερη από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι περισσότερο
ελκυστική τώρα από ποτέ και πιστεύω ότι υπάρχει µια µοναδική ευκαιρία για τη χώρα να προσελκύσει την
τεράστια ρευστότητα που υπάρχει τώρα στης αγοράς και εκτιµώ ότι θα το πετύχει», ανέφερε.
Ο κ. Σταθόπουλος σηµείωσε επίσης πως η χώρα έχει εξαιρετικές εταιρείες και εξαιρετικούς µάνατζερ και
προσωπικά εκτιµά ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει για την Ελλάδα θα συνεχιστεί. Τόνισε επίσης
τη σηµασία της τεχνογνωσίας, του δικτύου και της διεθνούς εµπειρίας που φέρνουν οι ξένοι επενδυτές
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που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά για την οικονοµία και τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα
Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Αλέξης Πατέλης: «Το 2021 θα επιταχύνουµε την ανάπτυξη»
Νόµος Κατσέλη: 330 αιτήσεις σε 16 ηµέρες – Στον «αέρα» από εβδοµάδα η νέα πλατφόρµα
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Μεγάλου: Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.

Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -5,08% ειδικότερα
µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα
µε τρεις τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Χ.Μεγάλου: Πάνω από 4% οι ρυθµοί ανάπτυξης στην χώρα µας από το 2021
www.naftemporiki.gr
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου , µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο
20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της
ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς
όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o
τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση
του προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Ψάλτης (Alpha Bank): Πρόκληση για τις τράπεζες τα moratoria πληρωµών
Νένα Μαλλιάρα
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν µειώσει κατά 60% (40 δις. ευρώ) τα µη εξυπηρετούµενα δάνεια από το
αποκορύφωµά τους τον Μάρτιο του 2016 µέχρι σήµερα, ανέφερε µιλώντας στο Capital Link Forum, ο
διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, Βασίλειος Ψάλτης, επισηµαίνοντας τα µεγάλα βήµατα που
έχουν επιτευχθεί σε αυτόν τον τοµέα. Καταλύτης για τις jumbo – τιτλοποιήσεις, όπως είπε, είναι το
ελληνικό Asset Protection Scheme «Ηρακλής», µέσω του οποίου έχει επιτευχθεί εντυπωσιακή µείωση των
NPLs κατά 33 δις. ευρώ. Η Alpha Bank, σηµείωσε, ολοκληρώνει τη δεύτερη σε µέγεθος συναλλαγή
τιτλοποίησης πανευρωπαϊκά, ύψους 10,8 δισ. ευρώ. Ο κ. Ψάλτης, παράλληλα, ανέφερε και την
πρόταση της ΤτΕ για τη δηµιουργία Asset Management Company που µελετά η κυβέρνηση, ως ένα
ακόµη εργαλείο για τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Ο κ. Ψάλτης είπε ότι πρόκληση για τις τράπεζες συνιστούν τα moratoria δανείων, τα οποία
αντιστοιχούν στο 15% των εξυπηρετούµενων δανείων των τραπεζών. Εµφανίστηκε αισιόδοξος ότι το
θέµα µπορεί να αντιµετωπιστεί από τις τράπεζες και να βρεθούν σε συνεργασία των τραπεζών µε
τους δανειολήπτες λύσεις για την σταδιακή επιστροφή των δανείων αυτών σε κανονική αποπληρωµή. Στην
κατεύθυνση αυτή, επεσήµανε ότι θετικά λειτουργούν και τα µέτρα στήριξης της κυβέρνησης προς
τους πολίτες για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της πανδηµικής κρίσης, όπως και το πρόγραµµα
«Γέφυρα» για την κρατική επιδότηση των δανείων για τρία τρίµηνα.
Ο κ. Ψάλτης είπε ότι η απόφαση του πρόσφατου Eurogroup για ενεργοποίηση του back stop από το 2022,
βάζει στις τράπεζες ως ζητούµενο «κατώφλι» δείκτη µη εξυπηρετούµενων δανείων στο 5%. ΟΙ
συζητήσεις από την Κοµισιόν για δηµιουργία AMC, όπως και η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για
παράταση του «Ηρακλή», είναι θετικές εξελίξεις για την προσπάθεια µείωσης των NPLs.
Ο CEO της Alpha Bank επεσήµανε ότι προτεραιότητα των τραπεζών πρέπει να είναι και η κουλτούρα
πληρωµών. Βραχυπρόθεσµα, όπως είπε, οι τράπεζες έχουν κάνει καλή δουλειά στον τοµέα αυτό, ενώ
µεσοπρόθεσµα, στη διαχείριση του θέµατος αυτού, κρίσιµο ρόλο θα παίξει και το Ταµείο Ανάκαµψης.
«Πρέπει να κινητοποιήσουµε τους πελάτες µας ώστε να έχουν βιώσιµα επιχειρηµατικά σχέδια και να
κινητοποιήσουµε επίσης τους επενδυτές να επενδύσουν στα σχέδια αυτά και ιδίως σε τοµείς κρίσιµους για
την ελληνική Οικονοµία», είπε.
Ο κ. Ψάλτης ανέφερε επίσης ως πρόκληση για την ελληνική Οικονοµία το να αναστραφεί το brain drain των
προηγούµενων ετών της κρίσης.
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Π. Μυλωνάς: To µέλλον των τραπεζών θα είναι digital
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος
Μυλωνάς
Μιλώντας στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking
Ahead With Confidence» ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα
τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Συγκεκριµένα οι πέντε δυνάµεις είναι:
1. Το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν
νέες πηγές εσόδων
2. Το ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε
άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
3. Ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά
έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους
όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
4. Η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5. Η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι
κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο κ. Μυλωνάς στάθηκε σε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Αρχικά αναφέρθηκε στην κυβερνοασφάλεια που τα επόµενα χρόνια θα
αποτελέσει βασική προτεραιότητα των τραπεζών και δεύτερον στους περιορισµούς
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Έλληνες τραπεζίτες: Σε θετικό έδαφος η πιστωτική επέκταση το 2021 - Μείωση
στα NPLs - Αναγκαίος ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των τραπεζών
Σε θετικό έδαφος θα κινηθεί το 2021 η πιστωτική επέκταση αλλά και η µείωση των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, σύµφωνα µε όσα ανέφεραν οι διευθύνοντες σύµβουλοι των συστηµικών ελληνικών τραπεζών

Σε θετικό έδαφος θα κινηθεί το 2021 η πιστωτική επέκταση αλλά και η µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων (Non Performing Loans), όπως τόνισαν οι διευθύνοντες σύµβουλοι
της Εθνικής Τράπεζας Παύλος Μυλωνάς, της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, της
Eurobank Φωκίων Καραβίας και της Αlpha Bank Χρήστος Ψάλτης, µιλώντας σε πάνελ του 22ου
Invest in Greece της Capital Link µε θέµα «Banking Sector - Growth & Development Outlook».
Οι Έλληνες τραπεζίτες αναφέρθηκαν στην πανδηµία και τα προβλήµατα που έχει επιφέρει, ενώ έγινε
ιδιαίτερη µνεία στο Ταµείο Ανάκαµψης, το οποίο αναµένεται να διπλασιάσει τη χρηµατοδότηση της
ελληνικής οικονοµίας.
Μεγάλου (Πειραιώς): Σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2020 η πιστωτική επέκταση
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι bι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων..
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Ισχυρή ανάκαµψη από το β' εξάµηνο του 2021 αναµένει ο Φ. Καραβίας CEO της Eurobank
Σε έναν χρόνο από τώρα θα είµαστε σε πολύ καλύτερη κατάσταση µε τα «κόκκινα δάνεια» (NPLs), παρά
τις εισροές νέων προβληµατικών δανείων λόγω της πανδηµίας, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της
Eurobank Φωκίων Καραβίας, µιλώντας σε πάνελ του 22ο Invest in Greece της Capital Link µε θέµα «BANKING
SECTOR - GROWTH & DEVELOPMENT OUTLOOK».
Οπως είπε ο CEO της Eurobank, οι αγορές ήδη αποτιµούν αυτή την προοπτική.
«Περιµένω ότι η σύγκλιση στις αποτιµήσεις των περισσότερων ελληνικών assets - µε πρώτα όσα
σχετίζονται µε τις τράπεζες- µε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά θα συνεχιστεί και θα είναι σηµαντική",
υπογράµµισε.
Στη Eurobank ολοκληρώσαµε το ριζικό ξεκαθάρισµα στον ισολογισµό µας ενώ και οι άλλες ελληνικές
τράπεζες προχωρούν αντίστοιχο σχεδιασµό.
Η πορεία σύγκλισης µε τις ευρωπαϊκές τράπεζες και η ορατή προοπτική µονοψήφιων δεικτών NPE
αναγνωρίστηκαν από την αγορά και οδήγησαν σε υψηλότερες αποτιµήσεις, πολύ πιο κοντά στον µέσο όρο

https://www.bankingnews.gr/
Publication date: 16/12/2020 21:45
Alexa ranking (Greece): 384
https://www.bankingnews.gr/index.php?id=536697

της ΕΕ, τόνισε.
Δεδοµένης της προόδου στην αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων, στη Eurobank έχουµε ήδη αρχίσει να
σκεφτόµαστε την επόµενη µέρα για την τράπεζα και τις αντίστοιχες προκλήσεις όσον αφορά το
επιχειρηµατικό µας µοντέλο.
Σε αυτό το πλαίσιο, δροµολογούµε ένα µεγάλο σχέδιο µετασχηµατισµού, για να καταστεί η Eurobank το
2030 πρωτοπόρος στην ευρύτερη περιοχή, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της τράπεζας.
Ο κ. Καραβίας τόνισε ότι παρά το σοκ της πανδηµίας η ελληνική οικονοµία έδειξε σηµάδια
ανθεκτικότητας.
Συνεχίστηκαν οι άµεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα σε µια σειρά τοµέων, οι τιµές των ακινήτων δεν
υποχώρησαν και το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα είναι σε πολύ καλύτερη θέση σήµερα από ότι ήταν
πέρυσι, σηµείωσε.
Ο επικεφαλής της Eurobank εκτίµησε ότι θα συνεχιστούν οι άµεσες ξένες επενδύσεις σε σειρά τοµέων στην
Ελλάδα.
"Δεν υπάρχει λόγος να µην επιταχυνθεί αυτή η τάση και ως εκ τούτου, θα έλεγα ότι είναι στο τραπέζι µια
ισχυρή ανάκαµψη από το δεύτερο εξάµηνο του 2021, κάτι που φυσικά θα εξαρτηθεί από την πορεία της
πανδηµίας και των εµβολιασµών", υπογράµµισε ενώ εκτίµησε ότι θα υπάρξουν και αρχικές δηµόσιες
εγγραφές στο Χρηµατιστήριο µετά από µια µακρά περίοδο αποχής.
Μυλωνάς (Eθνική Τράπεζα): Εκ των ων ουκ άνευ ο ψηφιακός µετασχηµατισµός των τραπεζών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και
να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει.
Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες»,
εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση
και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς
έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν.
Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των
πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
Ψάλτης (Αlpha): Οι τράπεζες µείωσαν το προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60%
Στις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο µέτωπο των «κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε µε την σειρά
του, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης.
«Μέχρι το τέλος του 2019 οι τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60%
ή 40 δισ. ευρώ από το 2016, µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών», τόνισε, υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν
η πρώτη εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς
αυτή την κατεύθυνση.
Όσον αφορά στον «Ηρακλή», σύµφωνα µε τον ίδιο όλες οι τράπεζες προχώρησαν σε jumbo τιτλοποιήσεις,
µε την Alpha Bank να βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του project Galaxy, «το σηµαντικότερο µέρος της
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οποίας πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες lockdown».
Αναφερόµενος στις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες την εποµένη της πανδηµίας, ο κ. Ψάλτης
εστίασε:
α) στα δάνεια υπό moratorium πληρωµών που αποτελούν το 15% του συνόλου, εκφράζοντας, ωστόσο, την
εκτίµηση ότι αφενός, το πρόγραµµα «Γέφυρα» και αφετέρου, τα προγράµµατα µε κρατική εγγύηση, θα
περιορίσουν σηµαντικά την εισροή νέων «κόκκινων» δανείων και
β) την δέσµευση για µείωση του δείκτη στο 5% το 2022, υπενθυµίζοντας πως σήµερα η Κοµισιόν έδωσε το
«πράσινο» φως για την δηµιουργία εθνικών bad banks.
«Υποστηρίξαµε τους πελάτες µας µε moratorium πληρωµών, αλλά και νέα δάνεια.
Ως αποτέλεσµα, τον Σεπτέµβριο του 2020 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης σε
εταιρείες έφτασε το 8,3%, σηµειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό από τα µέσα του 2009», σχολίασε ο
διευθύνων σύµβουλος της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, για να προσθέσει:
«Προχωρώντας στο 2021 πιστεύω ότι ένας από τους κύριους στόχους µας είναι να βοηθήσουµε την
οικονοµία να «γεφυρώσει» το τεράστιο επενδυτικό χάσµα των περίπου 100 δισ. ευρώ, ως συνέπεια της
10ετούς οικονοµικής κρίσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα άστρα είναι ευθυγραµµισµένα: η
Ελλάδα έχει άφθονο κεφάλαιο για να δαπανήσει µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας και
υπάρχει µια πολιτική και κοινωνική συναίνεση για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Εποµένως, για την Eurobank ο κύριος στόχος µας στο εγγύς µέλλον θα είναι να βοηθήσουµε την οικονοµία
να απορροφήσει αυτά τα κεφάλαια».
Όσον αφορά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, αυτός, σύµφωνα µε τον κ. Καραβία δεν είναι ο στόχος, αλλά
«καθώς η τεχνολογία γίνεται εµπόρευµα, όλες οι τράπεζες θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση αργά
ή γρήγορα». Και κατέληξε: «Το ερώτηµα είναι τι θα διαφοροποιούσε τους ηγέτες έναντι των
αργοπορηµένων.
Κατά την άποψή µου, υπάρχουν δύο παράγοντες: ο ανθρώπινος, ο οποίος παρά την αναπόφευκτη στροφή
προς ψηφιακά κανάλια θα παραµείνει καθοριστικός και η χρήση δεδοµένων που θα αλλάξει δραµατικά το
ισχύον λειτουργικό µοντέλο των τραπεζών».
www.bankingnews.gr
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Intrum: Δεύτερη ευκαιρία στην ανάπτυξη δίνει ο νέος πτωχευτικός νόµος
capital.gr
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο και
ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες, όπως ο εξωδικαστικός
συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η ταχύτητα στις διαδικασίες, και
οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση και
τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε προληπτική ρύθµιση των υποχρεώσεων
είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία
είτε µέσω ρύθµισης οφειλών, είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις επιχειρήσεις, η
βελτίωση της ειδικής διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα παραγωγικών µονάδων όσο
και για τους εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον
Φορέα Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών δανείων και στην
υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή
από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές
επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη
στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως πρόσθεσε, οι
προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση έκδοσης των δικαστικών
αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση
των υπουργικών αποφάσεων που χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
Διαβάστε ακόµα:
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Χ.Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην Ελλάδα από το 2021
Τράπεζες
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Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Χρ. Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Σχέδια µετασχηµατισµού-«Επιθετική» µείωση ΝPEsΚεφαλαιακή ενίσχυση
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Χρήστος Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό
έδαφος, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό
Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο
διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος
Μεγάλου
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.

Πώς µπορούν να συµβάλλουν οι τράπεζες
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα, µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.

Οι απειλές για την κερδοφορία των τραπεζών
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Γράψτε το σχόλιό σας
A
A
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Πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο
20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της
ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς
όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o
τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Μεγάλου: Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 - [Euro2day.gr]
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum. Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next
Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη
χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση
αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της
γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας. Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι...
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum. Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next
Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη
χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση
αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της
γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας. Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι...
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Μυλωνάς: Το µέλλον θα είναι digital, οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν [Euro2day.gr]
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: "Greece - Looking Ahead With Confidence". Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που
παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι
το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες
πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας
δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα. Τρίτον, ο
ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά
έχουµε και τις "νέες τράπεζες", εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και...
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: "Greece - Looking Ahead With Confidence". Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που
παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι
το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες
πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας
δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα. Τρίτον, ο
ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά
έχουµε και τις "νέες τράπεζες", εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και...
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Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
www.naftemporiki.gr
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί
ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και
κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις
οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
·Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
·Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
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·Πάτρα-Πύργος.
·Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
·Ε-65.
·Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Γ. Μυλωνάς: To µέλλον των τραπεζών θα είναι digital
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο CEO της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος
Μυλωνάς
Μιλώντας στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking
Ahead With Confidence» ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα
τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Συγκεκριµένα οι πέντε δυνάµεις είναι:
1. Το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν
νέες πηγές εσόδων
2. Το ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε
άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
3. Ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά
έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους
όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
4. Η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5. Η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι
κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο κ. Μυλωνάς στάθηκε σε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Αρχικά αναφέρθηκε στην κυβερνοασφάλεια που τα επόµενα χρόνια θα
αποτελέσει βασική προτεραιότητα των τραπεζών και δεύτερον στους περιορισµούς
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Μυλωνάς: Το µέλλον θα είναι digital
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις
τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
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Μεγάλου (Πειραιώς): Η Ελλάδα µπορεί να έχει ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 4%
από το 2021
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Μεγάλου (Πειραιώς): Η Ελλάδα µπορεί να έχει
ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021
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Εκτύπωση

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
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- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
ΜΕΓΑΛΟΥ
Τράπεζες
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Μυλωνάς: Το µέλλον θα είναι digital, οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει
τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό
πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να
αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το
τέλος της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.

http://www.banksnews.gr/
Publication date: 16/12/2020 21:27
Alexa ranking (Greece): 8322
http://banksnews.gr/%ce%bc%ce%b5%ce%b3%ce%ac%ce%bb%ce%bf%cf%85-%ce...

Μεγάλου: Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε
ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Intrum: Δεύτερη ευκαιρία στην ανάπτυξη ο νέος πτωχευτικός νόµος
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o Γιώργος Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα ενιαίο
και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους
Κρίσιµη µεταρρύθµιση για την ανάκαµψη της οικονοµίας, την εξυγίανση του χρηµατοπιστωτικού
συστήµατος, την απελευθέρωση υγιών δυνάµεων στην αγορά και παράλληλα, την προστασία των
αδύναµων δανειοληπτών, χαρακτήρισε το νέο νόµo για τη ρύθµιση οφειλών και την παροχή δεύτερης
ευκαιρίας ο Γιώργος Γεωργακόπουλος, Managing Director της Intrum Hellas.
Μιλώντας στο Capital Link Forum, o κ. Γεωργακόπουλος τόνισε ότι ο νέος νόµος αποτελεί ένα
ενιαίο και ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, µε σειρά από καινοτοµίες,
όπως ο εξωδικαστικός συµβιβασµός, µε συµµετοχή του Δηµοσίου, προς αποφυγή της πτώχευσης, η
ταχύτητα στις διαδικασίες, και οι σύντοµες προθεσµίες, ακόµη και στις αποφάσεις των δικαστηρίων, η
διαφάνεια µε την ψηφιοποίηση και τον αυτοµατισµό των διαδικασιών καθώς και η ευελιξία, είτε µε
προληπτική ρύθµιση των υποχρεώσεων είτε µε την παροχή της δεύτερης ευκαιρίας.
Στους οφειλέτες, ο νέος νόµος επιτρέπει τη δυνατότητα επανένταξης στην παραγωγική διαδικασία, είπε ο
επικεφαλής της εταιρείας διαχείρισης πιστώσεων Intrum Hellas, δίνοντας µια πραγµατική δεύτερη ευκαιρία
είτε µέσω ρύθµισης οφειλών, είτε µε ρευστοποίηση και απαλλαγή από χρέη. Ειδικά για τις
επιχειρήσεις, η βελτίωση της ειδικής διαχείρισης είναι σηµαντική τόσο για την βιωσιµότητα
παραγωγικών µονάδων όσο και για τους εργαζοµένους ενώ ο νόµος κάνει µνεία για την
προστασία των αδυνάµων, εισάγοντας και τον Φορέα Απόκτησης και Εκµίσθωσης Ακινήτων
που αποτελεί καινοτοµία.
Το νέο πλαίσιο συµβάλλει καίρια στην αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµατικών δανείων και στην
υλοποίηση πλάνων µείωσης των NPEs και είναι θετικό για την οικονοµία εν γένει αφού επιτρέπει απαλλαγή
από επιχειρήσεις ζόµπι που νοθεύουν τον ανταγωνισµό και µεταφορά κεφαλαίων σε παραγωγικές
επενδύσεις, επιτρέποντας στις τράπεζες να επικεντρωθούν στην χρηµατοδότηση της οικονοµίας και τη
στήριξη της επιχειρηµατικότητας.
Ο κ. Γεωργακόπουλος εκτίµησε ότι ο νέος νόµος λειτουργεί ενισχυτικά και για την προσέλκυση επενδύσεων
αφού δηµιουργείται ένα σαφές και διαφανές πλαίσιο και ταυτόχρονα, µε την εφαρµογή του
αναδεικνύονται ευκαιρίες κυρίως µέσα από αναδιαρθρώσεις επιχειρήσεων και κλάδων. Όπως
πρόσθεσε, οι προκλήσεις για την ορθή εφαρµογή του νέου πλαισίου είναι η επιτάχυνση
έκδοσης των δικαστικών αποφάσεων στην πράξη, η διατήρηση της κουλτούρας των
έγκαιρων πληρωµών, όπως και η άµεση έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που
χρειάζονται για την έναρξη εφαρµογής του.
Διαβάστε περισσότερα
Στη ΝΟVA η Bundesliga από το 2021 – Τι περιλαµβάνει η συµφωνία
Καϋµενάκης – Μπάκος: Τι «ψάχνουν» στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι δύο «πετρελαιάδες» του Αστέρα
Τρίπολης
Γεωργιάδης: Θα τιµωρηθούν παραδειγµατικά όσοι παραβιάζουν τους κανόνες του click away
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Π. Μυλωνάς: Η ψηφιοποίηση αλλάζει άρδην τη λειτουργία των τραπεζών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις
της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της
Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link
Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό:
1. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις
δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων.
2. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας
δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
3. Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της
Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και
προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
4. Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
5. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των
πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως
του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν
περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και
µετά το τέλος της. Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι
τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε
στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας
τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και
τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές
αρχές σε διάφορα πεδία.
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Π. Μυλωνάς (ΕΤΕ): Καταλύτης η πανδηµία για τον ψηφιακό µετασχηµατισµό των
τραπεζών
Τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού των τραπεζών για να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαμορφώνει η πανδημία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: "Greece – Looking Ahead With Confidence".
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάμεις που παγκοσμίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να μειώσουν τις δαπάνες και
να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 μέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισμός μεγαλώνει. Δεν είναι μόνο μεταξύ των τραπεζών, σημείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουμε και τις "νέες τράπεζες", εφαρμογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναμη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όμως ο πιο
σημαντικός παράγοντας σύμφωνα με τον κ. Μυλωνά είναι η συμπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.

"Το µέλλον είναι digital”
Όπως υπογράμμισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδημία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις με τρόπο που δεν περίμεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συμπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και μετά το τέλος
της.
Το μέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίμησε ο ίδιος, σημειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουμε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εμπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.

Κίνδυνοι και προκλήσεις
Όλα αυτά απαιτούν μία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήματα IT θα πρέπει να αναβαθμιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόμενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση με τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισμοί που θέτουν οι ρυθμιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΠΑΥΛΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής

Ο υπουργός Υποδομών έδωσε το παρών στο
22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in
Greece
«Προχωράμε προς το 2021 με σίγουρα βήματα. Τη χρονιά που τελειώνει
περάσαμε πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα μπορούμε να χαμογελάμε
ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης, με έργα»,
τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής,
στην ομιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in
Greece.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του
Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουμε ως το τέλος
της πανδημίας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιμαστούμε εντατικά για την ανάκαμψη της οικονομίας.
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας
στην μετάCovid-19 εποχή, ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι το
υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δουλεύει συστηματικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της
προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της
πλεονεκτήματα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι μπροστά μας, μαζί με τις δυσκολίες και τους
κινδύνους, έχουμε και μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας. Να
επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω της
στρατηγικής μας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασμένες
μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα και τα λιμάνια μας που μπορούν να
γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδομών που θα
αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας»,
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σημείωσε.
Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα έργα υποδομών θα υπηρετούν το
νέο παραγωγικό μοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα
να εξελιχθεί σε κόμβο υποδομών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριμένα
βήματα: «Αναγάγουμε τον Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά και κυρίως της
Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθμίζουμε την Ελλάδα στο χώρο
των logistics. Αναπτύσσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να
επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει τις ασιατικές αγορές με τον
Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουμε και στη λειτουργία των περιφερειακών
αεροδρομίων».
Δύο άξονες για τις υποδομές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραμανλής ανέπτυξε τους δύο μεγάλους άξονες, γύρω
από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασμός στον τομέα των υποδομών
για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που αλλάζουν τα
δεδομένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόμου
4412. Ο νέος νόμος, θεσμοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες,
και το κυριότερο, αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο πρόβλημα των
έργων στην Ελλάδα: το πρόβλημα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων.
Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, μια
εμβληματική μεταρρύθμιση του χώρου, που θα επιταχύνει την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μετά το τέλος της υγειονομικής
κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις
προτάσεις καινοτομίας, με τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του
ιδιωτικού τομέα, μεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο δημόσιο,
μειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο. «Ενώνουμε δυνάμεις και τα
αποτελέσματα μπορούν να είναι εντυπωσιακά», σημείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδομής. «Στόχος μας
είναι να μπουν στην πρώτη γραμμή» τόνισε ο κ. Καραμανλής και
αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού
ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που μέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να
προχωρούν με ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
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Από τη μία πλευρά, τα μεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραμανλής, η
κυβέρνηση βρήκε τελματωμένα αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αμβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο
πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδρομικά
έργα, επισημαίνοντας ότι το σιδηροδρομικό μας δίκτυο υστερεί
σημαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωμορφίας της χώρας μας, τα
σιδηροδρομικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισμένες περιπτώσεις
εξαιρετικά περίπλοκα. Όμως, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου
σιδηροδρομικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα
γενιά των ''μεγάλων έργων'' να συμπεριλάβει και τα
σιδηροδρομικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, στη
νέα αναβαθμισμένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόμενο
Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση
της γραμμής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο
πρόγραμμα επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαμβάνει
σημειακές παρεμβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σημεία σε όλη τη χώρα.

http://www.economy365.gr/
Publication date: 16/12/2020 21:18
Alexa ranking (Greece): 0
http://www.economy365.gr/article/142900/megaloy-peiraios-i-ellada-mporei-na-eh...

Μεγάλου (Πειραιώς): Η Ελλάδα µπορεί να έχει ρυθµούς ανάπτυξης άνω του 4%
από το 2021
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.

https://www.xrimaonline.gr/
Publication date: 16/12/2020 21:18
Alexa ranking (Greece): 8412
https://www.xrimaonline.gr/article/oikonomia/135926-megaloy-efiktos-rythmos-an...

Μεγάλου: Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης άνω του 4% για το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009,
σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη
χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επεσήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
-Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
-Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
-Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Μυλωνάς (ΕΤΕ): Το µέλλον για τις τράπεζες είναι ψηφιακό
Νένα Μαλλιάρα
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in
Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της
Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και
προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν
περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και
µετά το τέλος της.
Το µέλλον θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη
βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και
ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι
ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Παύλος Μυλωνάς (Εθνική Τράπεζα): Οι πέντε δυνάµεις που ωθούν τις
τράπεζες στον ψηφιακό µετασχηµατισµό
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της , κ. , στο
πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With
Confidence». Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια
τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα. Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο
µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που
προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών , καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες. Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς,
η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη
συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος της. Το µέλλον λοιπόν θα
είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να
επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην
εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά
απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις. Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του
θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που
θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι
αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που
θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία. Διαβάστε επίσης: Ακολουθήστε το mononews.gr στο για
την πιο ξεχωριστή ενηµέρωση
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Χ.Μεγάλου: Πάνω από 4% οι ρυθµοί ανάπτυξης στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο
20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της
ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς
ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς
όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o
τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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«Κεντρικός ο ρόλος της Eurobank στην χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου του
Ελληνικού»
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο – ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Βην έκδοση και κάλυψη δανείων και
εγγυήσεων έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και
την έκδοση διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ.
Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου, συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει
καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια, εξέλιξη που αποδεικνύει, στην
πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τις προοπτικές
της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή αναδεικνύεται όχι µόνο η
οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς
projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια
κεφαλαιαγορά, είναι εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων
ευκαιριών που θα προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των
τεράστιων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου

http://thebanker.gr/
Publication date: 16/12/2020 21:11
Alexa ranking (Greece): 4828
http://thebanker.gr/%ce%ba%ce%b5%ce%bd%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%ba%cf%8...

http://www.capital.gr/
Publication date: 16/12/2020 21:07
Alexa ranking (Greece): 40
https://www.capital.gr/oikonomia/3503119/megalou-ruthmoi-anaptuxis-ano-tou-4-...

Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά μετά το 2009, σε
συνδυασμό με τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, μπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθμό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και μετά, εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήμανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόμενα χρόνια. Η χρηματοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τομείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτημα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον τομέα των
υπηρεσιών και της δημόσιας διοίκησης, η αναβάθμιση της γεωργικής παραγωγής και o τομέας της
τεχνολογίας.
Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα μπορούν να
συμβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα με τρεις
τρόπους:
- Παρέχοντας ενδιάμεση χρηματοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
- Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
- Συγχρηματοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταμείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα μοχλευθούν με συμμετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά με τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύμβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σημείωσε ότι οι βασικότερες είναι η μείωση του όγκου των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήμανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων μετασχηματισμού, επιθετικής μείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Η Γραµµή 4 του Μετρό και 5 έργα το 2021 – Η ένωση των ασιατικών αγορών µε
τον Πειραιά
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας, το Μετρό της Θεσσαλονίκης, Πάτρα-Πύργος, Βόρειος
Οδικός Άξονας Κρήτης, Ε-65 και Άκτιο-Αµβρακία τα έργα του 2021 – Τι είπε για τον Πειραιά ο
Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται
η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής. Ο κ. Καραµανλής
µίλησε στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός. «Αφενός να
φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας».

Διαβάστε: Σιαµπάνης: «Δεν θα λυγίσω-Φταίω εγώ που δεν πήρα τα λεφτά;»
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά
για να υπηρετήσει τον εθνικό στόχο.«Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της
ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει».
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.

Ο κόµβος υποδοµών, ο Πειραιάς και οι ασιατικές αγορές
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο
διάδροµο που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς
προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών
Αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
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Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης. Τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική. Φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων
Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε
όλη τη χώρα.
Το «ΦΩΣ» στην πόρτα σας και στον υπολογιστή σας
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Χρ. Μεγάλου: Εφικτή η ανάπτυξη άνω του 4% για την οικονοµία το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το
2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε
ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο
20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής
οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς
ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η
Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα
των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα
µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU
από τη χώρα µε τρεις τρόπους:
1. παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση
του προγράµµατος
2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων
αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών
τους σχεδίων
3. συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το
σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε
συµµετοχή 20% του ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων
Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών
επιτοκίων..
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της
κερδοφορίας, ανέφερε ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται
σε 3 πυλώνες: την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και
κεφαλαιακής ενίσχυσης.
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
Ο υπουργός Υποδοµών έδωσε το παρών στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital
Link Invest in Greece
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο
22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο
κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο
και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων”
να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα
επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα
σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Μυλωνάς: Το µέλλον θα είναι digital, οι τράπεζες πρέπει να αλλάξουν
Η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη
συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος της, εκτίµησε ο CEO της
Εθνικής.
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της
εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας , κ. Παύλος Μυλωνάς , στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece
Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence». Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που
παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό . Η πρώτη είναι
το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες
πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας
δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα. Τρίτον, ο
ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά
έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους
όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η
συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι
κλάδοι - όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών , κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της. Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να
αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση
των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία,
πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να
αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις. Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους
που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η
κυβερνοασφάλεια , κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια
για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος
είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
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Μεγάλου (Τρ. Πειραιώς): Πώς θα συµβάλουν οι τράπεζες στην αξιοποίηση των
πόρων του Next Generation EU
Νένα Μαλλιάρα
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη
χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της
Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων
Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη
εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών
επιτοκίων. Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της
κερδοφορίας, ανέφερε ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται
σε 3 πυλώνες: την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και
κεφαλαιακής ενίσχυσης.
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Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Όπως τόνισαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων, το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
µπόρεσε να υποστηρίξει τους πελάτες – µεγάλες εταιρείες ή και µικροµεσαίες επιχειρήσεις – συνεχίζοντας
την προσπάθεια περιορισµού των «κόκκινων» δανείων
Με το βλέµµα στην µετά Covid-19 εποχή κινούνται οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες κατάφεραν να
απορροφήσουν – σε µεγάλο βαθµό – το σοκ της υγειονοµικής κρίσης, διοχετεύοντας κεφάλαια στην
πραγµατική οικονοµία.
Πιο αναλυτικά, όπως τόνισαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων στο πλαίσιο του
22ου Capital Link Invest in Greece Forum, το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπόρεσε να υποστηρίξει
τους πελάτες – µεγάλες εταιρείες ή και µικροµεσαίες επιχειρήσεις – συνεχίζοντας, παράλληλα, την
προσπάθεια περιορισµού των «κόκκινων» δανείων.
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
κ. Χρήστος Μεγάλου.
«Το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020,
διπλασιάζοντας, ουσιαστικά, την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη
επταετία, στοιχείο που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση,
τα επόµενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει:
«Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας
διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας».
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν
να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση
του προγράµµατος
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους
σχεδίων
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20%
του ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο ίδιος σηµείωσε ότι οι
βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs
λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
«Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας. Η
στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων
µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής ενίσχυσης», κατέληξε.
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις
της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων σύµβουλος της Εθνικής
Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς.
Πιο αναλυτικά, έκανε λόγο για πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει
τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε
άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της
Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και
προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναµη είναι η
τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας
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σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο
υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών – γεγονός που
ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν
περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και
µετά το τέλος της. Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα
πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην
απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα
εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα
πρέπει να αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
Στις επιδόσεις των ελληνικών τραπεζών στο µέτωπο των «κόκκινων» δανείων αναφέρθηκε µε την
σειρά του, ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, κ. Βασίλης Ψάλτης. «Μέχρι το τέλος του 2019 οι
τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60% ή 40 δισ. ευρώ από το 2016,
µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών», τόνισε, υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν η πρώτη εταιρεία
διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς αυτή την
κατεύθυνση.
Όσον αφορά στον «Ηρακλή», σύµφωνα µε τον ίδιο όλες οι τράπεζες προχώρησαν σε jumbo
τιτλοποιήσεις, µε την Alpha Bank να βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του project Galaxy, «το
σηµαντικότερο µέρος της οποίας πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες lockdown».
Αναφερόµενος στις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες την εποµένη της πανδηµίας, ο κ.
Ψάλτης εστίασε:
α) στα δάνεια υπό moratorium πληρωµών που αποτελούν το 15% του συνόλου, εκφράζοντας, ωστόσο, την
εκτίµηση ότι αφενός, το πρόγραµµα «Γέφυρα» και αφετέρου, τα προγράµµατα µε κρατική εγγύηση, θα
περιορίσουν σηµαντικά την εισροή νέων «κόκκινων» δανείων και
β) την δέσµευση για µείωση του δείκτη στο 5% το 2022, υπενθυµίζοντας πως σήµερα η Κοµισιόν έδωσε το
«πράσινο» φως για την δηµιουργία εθνικών bad banks.
«Υποστηρίξαµε τους πελάτες µας µε moratorium πληρωµών, αλλά και νέα δάνεια. Ως αποτέλεσµα, τον
Σεπτέµβριο του 2020 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης σε εταιρείες έφτασε το
8,3%, σηµειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό από τα µέσα του 2009», σχολίασε ο διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, για να προσθέσει:
«Προχωρώντας στο 2021 πιστεύω ότι ένας από τους κύριους στόχους µας είναι να βοηθήσουµε την
οικονοµία να «γεφυρώσει» το τεράστιο επενδυτικό χάσµα των περίπου 100 δισ. ευρώ, ως συνέπεια της
10ετούς οικονοµικής κρίσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα άστρα είναι
ευθυγραµµισµένα: η Ελλάδα έχει άφθονο κεφάλαιο για να δαπανήσει µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας και υπάρχει µια πολιτική και κοινωνική συναίνεση για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Εποµένως, για την Eurobank ο κύριος στόχος µας στο εγγύς µέλλον θα είναι να βοηθήσουµε την
οικονοµία να απορροφήσει αυτά τα κεφάλαια».
Όσον αφορά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, αυτός, σύµφωνα µε τον κ. Καραβία δεν είναι ο στόχος,
αλλά «καθώς η τεχνολογία γίνεται εµπόρευµα, όλες οι τράπεζες θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση
αργά ή γρήγορα». Και κατέληξε: «Το ερώτηµα είναι τι θα διαφοροποιούσε τους ηγέτες έναντι των
αργοπορηµένων. Κατά την άποψή µου, υπάρχουν δύο παράγοντες: ο ανθρώπινος, ο οποίος παρά την
αναπόφευκτη στροφή προς ψηφιακά κανάλια θα παραµείνει καθοριστικός και η χρήση δεδοµένων που θα
αλλάξει δραµατικά το ισχύον λειτουργικό µοντέλο των τραπεζών».
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Χρ. Μεγάλου: Ο διπλασιασµός της ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης θα συµβάλλει
σε υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι bι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων..
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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“Credit bureau”: Έρχεται ενιαίος “Big Brother” για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες, ΔΕΚΟ !

Σε εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ
και σε ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο
από την τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε
άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα
κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020 και το είχε αποκαλύψει το Σin, αλλά η
υλοποίησή του πάγωσε λόγω της πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο
θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση
φορέα, που θα λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα
αθροίζονται και θα δηµιουργείται το προφίλ του οφειλέτη.
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Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση
απευθύνεται σε τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του,
αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει
ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ.
εταιρείες τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
Πηγή: sofokleousin.gr
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Ρ.Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών
µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην
Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει
την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.
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Μυλωνάς (Eθνική Τράπεζα): Εκ των ων ουκ άνευ ο ψηφιακός µετασχηµατισµός
των τραπεζών

Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και
να βρουν νέες πηγές εσόδων.
Η δεύτερη αφορά στο ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η
δυνατότητα και σε άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει.
Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες»,
εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση
και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς
έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι - όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών - γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν περίµεναν
οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά το τέλος
της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής ολοένα
περισσότερο τις τράπεζες.
Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα
επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες
και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
www.bankingnews.gr
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Βασιλείου: Κεντρικός ρόλος της Eurobank στην άντληση των κεφαλαίων για τη
χρηµατοδότηση του Ελληνικού
Tο έργο του Ελληνικού, έργο – ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό,
αναπτυξιακό έργο στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική
οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή,
βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας, µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα
υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος της Eurobank Κώστας
Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει
την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η
Τράπεζα έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του
µεγάλου έργου του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή
δυναµική της οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να
οργανώνει και να υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο
Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά,
είναι εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
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Μεγάλου: Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021-Η στρατηγική της
Πειραιώς
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
Follow @thetimesgr
Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
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· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Ειδήσεις σήµεραΜολδαβή επίδοξη σταρ του Instagram φέρεται να «ξερίζωσε την καρδιά» της µάνας της µε
µαχαίριΟύρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι εµβολιασµοί στις ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν την ίδια µέραΟ
Τοµ Κρουζ… ουρλιάζει εκτός εαυτού σε εργαζόµενους που παραβίασαν τους κανόνες κατά της Covid-19
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο -–.gr
Follow @thetimesgr
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
Follow @thetimesgr
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
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· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Ειδήσεις σήµερα:
Μέρκελ: Προκαλεί η Τουρκία στη Μεσόγειο, µεγαλώσαµε τη λίστα των κυρώσεων
Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για το ΑΣΕΠ – Τι αλλάζει στις προσλήψεις
Αποζηµίωση ειδικού σκοπού: Πότε θα γίνει η πληρωµή στους δικαιούχους
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο -–.gr
Follow @thetimesgr
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Καραµανλής: Εθνικός στόχος να βρεθεί ξανά η Ελλάδα στο επίκεντρο της
προόδου και της ανάπτυξης
Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
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· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Μεγάλου: Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021
Σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009 η πιστωτική επέκταση φέτος, τόνισε ο CEO της Πειραιώς.
Η ευκαιρία από τους πόρους του Ταµείου Ανάκαµψης και η στρατηγική της Πειραιώς.
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας
Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε
ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο
των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του
ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
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Χρήστος Μεγάλου (Πειραιώς): Η Ελλάδα µπορεί να έχει ρυθµό ανάπτυξης πάνω
από το 4% από το 2021 και µετά
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum. Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next
Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την
ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη
χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση
αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο
ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της
γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας. Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες,
και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από
το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις τρόπους: παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να
ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του προγράµµατος παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία
για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες
επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια,
καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ. ευρώ από το σύνολο των 32 δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για
την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι ι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.. Όλες οι
τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε ο κ.
Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την επιτυχή
υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής ενίσχυσης.
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο
22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο
και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
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· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων''
να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα
επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα
σηµεία σε όλη τη χώρα.
Ειδήσεις σήµερα:
Μέρκελ: Προκαλεί η Τουρκία στη Μεσόγειο, µεγαλώσαµε τη λίστα των κυρώσεων
Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για το ΑΣΕΠ - Τι αλλάζει στις προσλήψεις
Αποζηµίωση ειδικού σκοπού: Πότε θα γίνει η πληρωµή στους δικαιούχους
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Μεγάλου (Πειραιώς): Σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά από το 2020 η
πιστωτική επέκταση
Ανάπτυξη 4% στην Ελλάδα λόγω πιστωτικής επέκτασης και Ταµείου Ανάκαµψης,
αναµένει ο Διευθύνων Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου

Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το
2009, σε συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να
φέρουν τη χώρα σε ρυθµό ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο Διευθύνων
Σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια. Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει
πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των
υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της
τεχνολογίας.
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
1. παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
2. παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
3. συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο Διευθύνων Σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι bι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων..
Ολες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
www.bankingnews.gr
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B2Green Στο «φουλ» οι µηχανές για το Ελληνικό – Τι δηλώνουν οι εµπλεκόµενοι
Τη βεβαιότητά του πως τα έργα αξιοποίησης στο Ελληνικό θα ξεκινήσουν µέσα στους πρώτους µήνες του
2021 επανέλαβε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου.
Μιλώντας στο πλαίσιο του Capital Link Forum, ο κ. Αθανασίου εξήγησε πως σηµαντικές διαδικασίες για τη
µεγάλη επένδυση στο Ελληνικό έχουν ήδη «τρέξει» το προηγούµενο διάστηµα, όπως οι πρώτες
κατεδαφίσεις, ενώ υπενθύµισε πως τα πρώτα έργα στο πρώην αεροδρόµιο θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά.
«Βασική µας στόχευση είναι οι υποδοµές», δεσµεύθηκε ο ισχυρός άντρας της Lamda Development, ενώ
ερωτηθείς για το τι θα δούµε σε πέντε χρόνια από τώρα στο Ελληνικό, ο κ. Αθανασίου εξήγησε: «Σε
ορίζοντα πενταετίας θα έχει αναπτυχθεί όλη η ακτογραµµή, µε ανέγερση ξενοδοχείου και οικιστικών
ακινήτων. Θα δούµε βίλες, πύργους µε γραφειακούς χώρους (office towers), αλλά και µια ολόκληρη έξυπνη
πόλη (smart city)». Σύµφωνα µε τον ίδιο, «µια από τις πρώτες smart cities στον κόσµο θα κάνει την εµφάνισή
της στο Ελληνικό».
Kontomerkos: Είναι τιµή µας να επενδύσουµε στην Ελλάδα
Σε παρέµβασή του στο ίδιο συνέδριο, ο Διευθύνων Σύµβουλος της Μοhegan Gaming and Entertainment, Mario
Kontomerkos, χαρακτήρισε καθοριστικό το έργο στο Ελληνικό.
Υπενθυµίζεται εδώ ότι η κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στον
διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας Καζίνο στο Ελληνικό.
«Είναι τιµή µας να επενδύσουµε στην Ελλάδα. Ανυποµονούµε να ξεκινήσουµε», δήλωσε ο κ. Kontomerkos,
τονίζοντας πως µια επένδυση τέτοιου βεληνεκούς, όπως το ολοκληρωµένο τουριστικό συγκρότηµα µε
Καζίνο (Inspire Athens), θα επιτύχει µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων πλευρών.
Η επένδυση για το Καζίνο – όπως και για ολόκληρο το έργο του Ελληνικού – θα αποτελέσει µια «εξαιρετική
ευκαιρία ώστε να δει όλος ο κόσµος ότι οι ελληνικές αρχές και οι ξένοι επενδυτές µπορούν να
συνεργαστούν σε µια τόσο µεγάλη επένδυση. Μπορούµε να αποτελέσουµε µοντέλο για να δουν οι ξένοι ότι
η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις», συµπλήρωσε.
Ο ισχυρός άντρας της Mohegan χαρακτήρισε τεράστια επιτυχία τον διαγωνισµό για την παραχώρηση
άδειας λειτουργίας Καζίνο, καθώς ήταν ένας διαγωνισµός που, όπως τόνισε, συνοδεύθηκε από απόλυτη
διαφάνεια και υψηλό επαγγελµατισµό.
Ο ίδιος επανέλαβε ότι µε τη λειτουργία του Καζίνο θα αυξηθούν τα έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο, αλλά
και ότι θα δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, τονώνοντας την απασχόληση - και κατ' επέκταση
- την οικονοµία της χώρας.
Βασιλείου: Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ρευστότητα για να στηρίξουν τις επενδύσεις
Συµµετέχοντας στο ίδιο πάνελ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος της Eurobank, Κωνσταντίνος
Βασιλείου, έκανε ειδική αναφορά στον κοµβικό ρόλο που διαδραµατίζει η τράπεζα στην προώθηση της
επένδυσης στο Ελληνικό.
«Πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο που θα οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες ηµέρες», σηµείωσε ο κ.
Βασιλείου, για να επιβεβαιώσει πως «οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα ώστε
να στηρίξουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα».
Παπαθανάσης: Θα κάνουµε τη χώρα success story στην Ευρώπη
Εµβληµατικό χαρακτήρισε το έργο στο Ελληνικό και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Νίκος Παπαθανάσης, σηµειώνοντας και ο ίδιος από την πλευρά του πως «είµαστε έτοιµοι να ξεκινήσουµε
τις κατασκευές στο πρώην αεροδρόµιο».
«Μπορεί να είµαστε στην καρδιά του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας, ωστόσο δεν στοχεύουµε να πάµε
πίσω αυτή τη µεγάλη επένδυση», τόνισε, για να συµπληρώσει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη «ξεκλείδωσε»
την επένδυση στο Ελληνικό και πλέον στοχεύει να την «τρέξει». «Μαζί µε τον υπουργό Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, 'τρέχουµε να ξεµπλοκάρουµε' το project», πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης,
κάνοντας λόγο για τη µεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ελλάδας. «Πρόκειται για µια σηµαντική στροφή
για τη χώρα που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα συµβάλλει στο ελληνικό ΑΕΠ», σηµείωσε ο
κ. Παπαθανάσης.
«Με το Ελληνικό θα κάνουµε τη χώρα success story στην Ευρώπη», δεσµεύθηκε ο κ. Παπαθανάσης για να
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τονίσει πως η Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά. «Στηρίζουµε µε fast track διαδικασίες τις µεγάλες επενδύσεις και
παρέχουµε φορολογικά κίνητρα για να έρθουν αυτές οι επενδύσεις στη χώρα µας», συµπλήρωσε.
Γεωργιάδης: Στόχος να καταστεί η Ελλάδα φιλική στις επενδύσεις
Συµµετέχοντας σε άλλο πάνελ του ίδιου συνεδρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις
Γεωργιάδης, σηµείωσε πως παραµένει ο στόχος να καταστεί η Ελλάδα µια χώρα φιλική προς τις
επενδύσεις.
«Αυτή τη στιγµή, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, λόγω της πανδηµίας», ανέφερε για να προσθέσει πως
«προτεραιότητα είναι τώρα η διαχείριση της κρίσης. Δίνουµε µια µάχη. Μετά τη µάχη, στόχος µου είναι να
συνεχίσω τις µεταρρυθµίσεις ώστε η Ελλάδα να γίνει φιλική στις επενδύσεις», δεσµεύθηκε.
Μαρίνα Φούντα
insider.gr
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Lamda - Ελληνικό: Πότε ξεκινούν τα έργα, δρόµος θα συνδέει Ποσειδώνος µε
Βουλιαγµένης
Τι ανέφερε για την εµβληµατική επένδυση ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της Lamda Development, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum
Τους πρώτους µήνες του 2021 θα ξεκινήσουν επισήµως τα έργα στο Ελληνικό ανέφερε ο Οδυσσέας
Αθανασίου, CEO της Lamda Development, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
«Είµαστε έτοιµοι πια να ανοίξουµε τα µάτια µας και να δούµε το έργο να γίνεται πραγµατικότητα. Οι
προκαταρκτικές εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Επισήµως θα ξεκινήσουµε τα έργα µε τη µεταβίβαση των
µετοχών που υπολογίζουµε ότι θα πραγµατοποιηθεί τους πρώτους µήνες του 2021. Έχουµε ξεκινήσει µε τις
κατεδαφίσεις και ταυτόχρονα έχουµε προχωρήσει και σε µελέτες. Πραγµατοποιήσαµε αρχιτεκτονικές
µελέτες και µελέτες για τα ψηλά κτίρια και τα εµπορικά κέντρα» επεσήµανε χαρακτηριστικά.
Σε ότι αφορά τα απαιτούµενα κεφάλαια ο CEO της Lamda Development τόνισε πως υπάρχει επαρκής
κεφαλαιακή κάλυψη για τα πρώτα πέντε χρόνια της επένδυσης και συµπλήρωσε πως «έχουµε ήδη δύο
µεγάλες Τράπεζες, την Eurobank και την Πειραιώς στο πλευρό µας».
Πηγή: Lamda Development

Πηγή: Lamda Development
Σχετικά µε την εξέλιξη του έργου ο κ. Αθανασίου ανέφερε ότι µέσα στα πρώτα πέντε χρόνια θα
αναπτυχθεί ακτογραµµή 3,5 χλµ. Το παράκτιο µέτωπο του Ελληνικού αναµένεται να αναπτυχθεί µέχρι
το τέλος του 2024 η τις αρχές του 2025, ενώ θα κατασκευαστεί δρόµος που θα συνδέει τη Λεωφόρο
Ποσειδώνος µε τη Λεωφόρο Βουλιαγµένης. Στο Ελληνικό θα αναπτυχθούν µεταξύ άλλων
ξενοδοχεία και κατοικίες στο παράκτιο µέτωπο και στην περιοχή του Αγίου Κοσµά θα αναπτυχθεί η
marina galleria και το ΙRC. Στη µαρίνα θα κατασκευαστεί το µεγαλύτερο κτίριο στην Ελλάδα ύψους 200µ
το οποίο έχει σχεδιαστεί από διεθνούς φήµης αρχιτέκτονα. Δίπλα σε αυτό το κτίριο θα αναπτυχθεί µια
µεγάλη παραλία 1,3 χλµ.
Το CAPEX για τα πρώτα χρόνια της επένδυσης ανέρχεται σε 1,5 δισ. ευρώ χωρίς να συµπεριλαµβάνεται το
CAPEX για την ανάπτυξη του IRC (Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα µε καζίνο στο
Ελληνικό).
«Το Ελληνικό θα είναι η πρώτη έξυπνη πόλη στην Ελλάδα. Σε όλη την έκταση του θα είναι εξοπλισµένο µε
αισθητήρες και συστήµατα ελέγχου που θα αναλύουν δεδοµένα και θα ελέγχουν την κατανάλωση
ενέργειας και τις εκποµπές CO2» υπογράµµισε.
Επιπλέον στο Ελληνικό θα δηµιουργηθεί ένα R&D Hub για το οποίο η εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις
για την υλοποίηση του.
«Όραµα µας είναι να κάνουµε το Ελληνικό ένα φάρο ξένων άµεσων επενδύσεων και στρατηγικών
συνεργασιών. Ήδη ανακοινώσαµε πριν από δύο εβδοµάδες την πρώτη µας στρατηγική συνεργασία µε την
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ΤΕΜΕΣ, ανέφερε ο κ. Αθανασίου, και επεσήµανε πως οι µεγάλες επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί όπως
της Microsoft και το project της VW στην Αστυπάλαια έρχονται να ενδυναµώσουν την αναπτυξιακή πορεία
της χώρας µας.
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Ράνια Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει
ισχυρή
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum Η στρατηγική
αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών µε
τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές µεταρρυθµίσεις,
αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης τόνισε η κ.
Αικατερινάρη. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη
επενδύσεων στην Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση
αλλά και εν γένει την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση. Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα
τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση
µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως
κατά...
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, απέστειλε ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται ψηφιακά σήµερα και αύριο (14-15/12), µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια», επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.

Στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ Νταν Μπρουλέτ θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη (16-17/12) διήµερη
επίσκεψη στην Αθήνα, «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου
στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά
τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και
διαδροµών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.

Σθεναρή υποστήριξη στην ONEX
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η
αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Μάλιστα, επισήµανε πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεών της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ο Αµερικανός πρέσβης έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. Σε
αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, που -για παράδειγµα- το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνας, σε συνεργασία µε
τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).

Η Ελλάδα σταθερή αξία για επενδύσεις αµερικανικών
εταιρειών
Ακόµη, σηµείωσε πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και
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της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες
και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία, όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της
Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα
στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε δε ότι
οι Pfizer, Cisco και Deloitte επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, καθώς οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της πόλης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που
προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.

Η Mohegan έτοιµη για το έργο στο Ελληνικό
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται
για το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε
πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πάιατ
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Κ. Καραµανλής: «Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής»
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
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· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
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Τζέφρι Πάιατ: "Στόχος να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, η πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη" [Evros24.gr]
- Χορηγούµενη- Ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε
τίτλο "Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση", έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην
Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. - Χορηγούµενη-1 "Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει
διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την
Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια" επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης. Εξίσου, διαβεβαίωσε πως
Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν
περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021. Στην Ελλάδα ο...
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
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· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Ειδήσεις σήµεραΜολδαβή επίδοξη σταρ του Instagram φέρεται να «ξερίζωσε την καρδιά» της
µάνας της µε µαχαίριΟύρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι εµβολιασµοί στις ευρωπαϊκές χώρες θα
ξεκινήσουν την ίδια µέραΟ Τοµ Κρουζ… ουρλιάζει εκτός εαυτού σε εργαζόµενους που
παραβίασαν τους κανόνες κατά της Covid-19
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο
thetimes|-.gr
Δένδιας: Είµαστε έτοιµοι για διάλογο εάν η Τουρκία σταµατήσει τις προκλήσεις
December 16, 202023
Πιερρακάκης: Η Ελλάδα µπαίνει επίσηµα στην εποχή του 5G
December 16, 202024
Σταϊκούρας: Η ανάπτυξη το 2021 για την Ελλάδα θα είναι υψηλότερη του µέσου ευρωπαϊκού όρου
December 16, 202024
Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής
December 16, 202021
Πέτσας: Δύο-τρεις ηµέρες πριν το 2021 οι πρώτοι εµβολιασµοί
December 16, 202078
Μέρκελ κατά Ερντογάν: Σειρά προκλησεων για Ελλάδα-Κύπρο σε Ανατολική Μεσόγειο
December 16, 202086
ΣΥΡΙΖΑ: Λίγα τα εµβόλια – Να γίνουν δωρεάν µαζικά τεστ
December 16, 202083
Ο Πολάκης ονειρεύεται επιστροφή στις καρέκλες της εξουσίας: «Θα σας ρίξουµε»
December 16, 202090
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ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΝΑ ΕΞΕΛΙΧΘΕΙ ΣΕ ΚΟΜΒΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
«Η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα το 2021 µε σίγουρα βήµατα», τόνισε ο
υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα
έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της
ανάπτυξης, µε έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία
του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες και
αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
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· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο
22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο
και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
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· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων”
να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα
επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα
σηµεία σε όλη τη χώρα.
Ειδήσεις σήµερα:
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Τα νέα έργα υποδοµών, θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
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· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.

http://neodimokratis.gr/
Publication date: 16/12/2020 19:55
Alexa ranking (Greece): 8692
https://neodimokratis.gr/karamanlis-stoxos-i-ellada-na-ekselixthei-se-komvo-ypodo...

· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Η υλοποίηση της Πατρών-Πύργου στην πρώτη γραµµή το 2021
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης
Πάτρα-Πύργος
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης
Ε-65
Άκτιο-Αµβρακία
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των «µεγάλων έργων» να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
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Λαµπίρης: Το ΤΑΙΠΕΔ στηρίζει την εθνική προσπάθεια για επιστροφή στην
ανάκαµψη
Μαρίνα Φούντα
«Το ΤΑΙΠΕΔ στηρίζει την εθνική προσπάθεια για επιστροφή στην ανάκαµψη» δεσµεύθηκε, το
απόγευµα της Τετάρτης, ο Διευθύνων Σύµβουλος του Ταµείου Ριχάρδος Λαµπίρης.
Μιλώντας στο πλαίσιο του Capital Link Forum, ο κ. Λαµπίρης παραδέχθηκε πως το 2020 αποδείχθηκε ένα
εξαιρετικά δύσκολο έτος, λόγω της πανδηµίας, για το πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων της χώρας,
ωστόσο τόνισε µε βεβαιότητα πως «το 2021 περιµένουµε µια σειρά από σηµαντικά έργα να ‘ωριµάσουν’».

«Θα συνεχίσουµε µε διαφάνεια το έργο µας»
«Θα συνεχίσουµε µε διαφάνεια το έργο µας», τόνισε, σε άλλο σηµείο της τοποθέτησής του ο κ. Λαµπίρης,
σηµειώνοντας πως καίριες αποκρατικοποιήσεις ενισχύουν – πέρα από την οικονοµική – και τη
γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας.

Σηµαντικό το αµερικανικό ενδιαφέρον
Ο Διευθύνων Σύµβουλος στάθηκε για µια ακόµη φορά στο έντονο αµερικανικό ενδιαφέρον για επενδύσεις
στην Ελλάδα.
Συγκεκριµένα, υπογράµµισε την αµερικανική «παρουσία» τόσο στους διαγωνισµούς για τα
περιφερειακά λιµάνια της Αλεξανδρούπολης, της Καβάλας και της Ηγουµενίτσας που
«έτρεξαν» πρόσφατα, όσο και στο γεγονός ότι η αµερικανική Μοhegan Gaming and Entertainment
αναδείχθηκε - από κοινού µε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - προσωρινός ανάδοχος στον διεθνή πλειοδοτικό
διαγωνισµό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας Καζίνο στο Ελληνικό.
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Βασιλείου (Eurobank): Κεντρικός ο ρόλος της Τράπεζας στην υλοποίηση του
Ελληνικού
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Βασιλείου (Eurobank): Κεντρικός ο ρόλος της
Τράπεζας στην υλοποίηση του Ελληνικού

EMAIL
Εκτύπωση

«Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
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συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
Eurobank
Ελληνικό
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Minister: Greek Tourism Fresh Ground for Investments

Greek Tourism Minister Harry Theoharis invited investors to bet on Greece and particularly on the potential of the
tourism sector where there is plenty of space of growth.
Speaking at the 22nd annual “Capital Link Invest in Greece Forum”, Theoharis confirmed that eight investments
amounting to 1 billion euros had received the green light through the ‘fast-track’ process despite the Covid-19
pandemic.
“There are significant investment opportunities in many sectors of the Greek market and, mainly, in areas concerning
the upgrade and construction of new hotels, the promotion of special forms of tourism, the construction of marinas
and theme parks,” said Theoharis.
To demonstrate his point, the minister referred to at least 40 hotels that had opened in the last year in Athens,
through lease agreements or full acquisition deals demonstrating the tourism market’s growing dynamic.
He added that the said investments had contributed to the transformation of the city particularly around Plaka,
Omonia and Syntagma squares.
The minister also referred to the revision of the legal framework aimed at attracting and facilitating strategic
investments, naming the Hellinikon project as a reference point.
“We decreased corporate taxation and developed a comprehensive tax incentive framework for investment in research
and development. We also reduced bureaucracy and proceeded with the simplification of public sector procedures
through digital transformation,” said Theoharis.
Besides the modernized legal framework, he referred to the country’s “My Residence-Golden Visa” program as well as
to the good reputation Greece built during the pandemic as a safe destination – the result of close cooperation
between the public and private sectors, he said.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing,” he said.
ΠΗΓΗ GTP
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
Ο υπουργός Υποδοµών έδωσε το παρών στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital
Link Invest in Greece
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο
22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.

Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο
και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής.

Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.

Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
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γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων''
να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα
επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα
σηµεία σε όλη τη χώρα.

Πηγή: Protothema.gr
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Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής
, στην οµιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
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την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να
εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής
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Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη
της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο
Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα
ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα
για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε. Ο κ. Καραµανλής
τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η
Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές
παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ.
Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
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Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των »µεγάλων έργων» να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Βασιλείου (Eurobank): Κεντρικός ο ρόλος της Τράπεζας στην υλοποίηση του
Ελληνικού
Facebook
Twitter
Print
E-mail
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο
22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο
και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
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Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων''
να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα
επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα
σηµεία σε όλη τη χώρα.

Ειδήσεις σήµερα:
Μέρκελ: Προκαλεί η Τουρκία στη Μεσόγειο, µεγαλώσαµε τη λίστα των κυρώσεων
Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για το ΑΣΕΠ - Τι αλλάζει στις προσλήψεις
Αποζηµίωση ειδικού σκοπού: Πότε θα γίνει η πληρωµή στους δικαιούχους
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο
Protothema.gr
Πηγή
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
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Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο
Protothema.gr
Πηγή
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Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών
µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην
Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει
την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.
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Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, , στην οµιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital
Link Invest in Greece. Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου
Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές
απώλειες. Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή την
κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής
υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον
εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει. «Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις
δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς
που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι
συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα
εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν
την εικόνα της χώρας», σηµείωσε. Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο
παραγωγικό µοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα
λιµάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο
χώρο των logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο
διάδροµο που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς
προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών
αεροδροµίων». Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους
οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος άξονας, είναι οι
θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων. Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε
ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα
και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα:
το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες
συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της
χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης. Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο
εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα,
µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο.
«Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε. Ο δεύτερος άξονας,
είναι η υλοποίηση των . «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και
αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα, συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ,
που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες. Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα αλλά κατάφερε να σώσει: · Η Γραµµή 4 του της Αθήνας. · Το Μετρό της Θεσσαλονίκης. ·
Πάτρα-Πύργος. · Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. · Ε-65. · Άκτιο-Αµβρακία. Και από την άλλη, η νέα γενιά
έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Ο υπουργός Υποδοµών
και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη ενός σοβαρού και
αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της
αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των »µεγάλων έργων» να συµπεριλάβει και τα
σιδηροδροµικά έργα. Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα
αναβαθµισµένη Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων
βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη
τη χώρα. Διαβάστε επίσης: Ακολουθήστε το mononews.gr στο για την πιο ξεχωριστή ενηµέρωση
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Ράνια Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει
ισχυρή
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών
µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην
Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει
την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.
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Ράνια Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει
ισχυρή
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών
µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην
Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει
την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.

https://www.theceo.gr/
Publication date: 16/12/2020 19:27
Alexa ranking (Greece): 1487
https://www.theceo.gr/rania-aikaterinari-i-dynamiki-ton-ependyseon-stin-ellada-par...

Ράνια Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει
ισχυρή
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών
µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην
Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει
την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.
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Ράνια Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει
ισχυρή
Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών
µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην
Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει
την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.
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Ράνια Αικατερινάρη: Η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει
ισχυρή

Την πεποίθηση ότι η δυναµική των επενδύσεων στην Ελλάδα παραµένει ισχυρή εξέφρασε η Διευθύνουσα
Σύµβουλος της ΕΕΣΥΠ Ράνια Αικατερινάρη σε παρέµβαση της στο Capital Link Forum
Η στρατηγική αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων που υλοποιείται από εξειδικευµένες οµάδες στελεχών
µε τεχνογνωσία και υψηλή κατάρτιση, σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο δράσης για σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις, αποφέρει καρπούς για να συνεχίσουµε δυναµικά µε το τέλος της υγειονοµικής κρίσης
τόνισε η κ. Αικατερινάρη.
Ειδικότερα αναφέρθηκε στο ρόλο των µακροπρόθεσµων επενδυτών στη στήριξη επενδύσεων στην
Ελλάδα, που ενισχύουν την εξωστρέφεια της οικονοµίας, την τεχνολογική αναβάθµιση αλλά και εν γένει
την οικονοµική δραστηριότητα και απασχόληση.
Οι ΑΞΕ στην Ελλάδα δείχνουν τα τελευταία χρόνια αυξητική τάση, µε βασικό πόλο το πρόγραµµα
ιδιωτικοποιήσεων. Υπολογίζεται, βάση µελέτης του ΙΟΒΕ, ότι οι ιδιωτικοποιήσεις ενίσχυσαν το ΑΕΠ της
χώρας κατά περίπου €1 δισ. ετησίως κατά µέσο όρο την περίοδο 2011-2019 ενώ η µέση επίδραση στην
αγορά εργασίας πλησίασε τους 20.000 πλήρως απασχολούµενους.
Το ΤΑΙΠΕΔ, ως θυγατρική της ΕΕΣΥΠ, έχει ολοκληρώσει συναλλαγές µε σωρευτική αξία άνω των € 7 δισ.
από την ίδρυσή του ενώ στο σχεδιασµό του περιλαµβάνονται σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία προς
αξιοποίηση (είτε µέσω πωλήσεων µετοχών, είτε µέσω συµβάσεων παραχώρησης ή µέσω αξιοποίησης
ακινήτων) σε τοµείς όπως η ενέργεια, οι υποδοµές και η ακίνητη περιουσία.
Ταυτόχρονα, το τελευταίο διάστηµα έχουν ανακοινωθεί ή είναι υπό σχεδιασµό σειρά επενδυτικών
πρωτοβουλιών από στρατηγικούς επενδυτές (µεγάλες πολυεθνικές, εταιρείες τεχνολογίας, θεσµικοί
επενδυτές) των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Είµαστε αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες αµερικανικές
εταιρείες και θεσµικοί επενδυτές, ειδικά στους τοµείς των υποδοµών, της εφοδιαστικής αλυσίδας, της
ενέργειας, της υγείας και της τεχνολογίας.
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Υπουργείο Τουρισµού
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Κ.Καραµανλής: «Στόχος να βρεθεί η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου
και της ανάπτυξης»
Newsroom
email: [email protected]
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece τόνισε ότι µοναδικός στόχος της κυβέρνησης
είναι να επανέλθει η Ελλάδα στον δρόµο της ανάπτυξης.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
«Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί
ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και
κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που
ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην
Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην
πρώτη γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
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· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Βασιλείου (Eurobank): Η Τράπεζα είχε κεντρικό ρόλο στην άντληση των
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του Ελληνικού
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο – ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό. « Σε ένα τέτοιο
πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την αναπτυξιακή
πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα έχει
διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου του
Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της οικονοµίας
αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να υλοποιεί έργα
τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας », πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου. Όπως ανέφερε η
Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή, στις τρεις παράλληλες διαδικασίες άντλησης
κεφαλαίων της : Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων έως 1,68 δισ. ευρώ, την αύξηση µετοχικού
κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι
πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου, συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε
πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια, εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της
ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε
έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας
µας να υποστηρίζει συνολικά και χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος
της στις ελληνικές αγορές κεφαλαίου, ανέφερε. « Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό
σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα
χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων
και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης », είπε ο κ.Βασιλείου.
Διαβάστε επίσης: Ακολουθήστε το mononews.gr στο για την πιο ξεχωριστή ενηµέρωση
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Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
"Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα", τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία του στο 22ο
Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
"Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας", σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: "Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων".
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. "Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά", σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. "Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή" τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
- Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
- Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
- Πάτρα-Πύργος.
- Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
- Ε-65.
- Άκτιο-Αµβρακία.
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Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. "Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Καραµανλής: Έχουµε στόχο η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
Ο υπουργός Υποδοµών έδωσε το παρών στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital
Link Invest in Greece
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο
22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι
διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο
και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
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Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων''
να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην
επέκταση της γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα
επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα
σηµεία σε όλη τη χώρα.

Ειδήσεις σήµερα:
Μέρκελ: Προκαλεί η Τουρκία στη Μεσόγειο, µεγαλώσαµε τη λίστα των κυρώσεων
Κατατέθηκε στη Βουλή το νοµοσχέδιο για το ΑΣΕΠ - Τι αλλάζει στις προσλήψεις
Αποζηµίωση ειδικού σκοπού: Πότε θα γίνει η πληρωµή στους δικαιούχους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που
συµβαίνουν, στο Protothema.gr

http://www.real.gr/
Publication date: 16/12/2020 19:15
Alexa ranking (Greece): 165
https://www.real.gr/politiki/arthro/k_karamanlis_stoxos_mas_h_ellada_na_ekselixth...

Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
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· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Τζέφρι Πάιατ: "Στόχος να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, η πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη"
- Χορηγούµενη- Ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε
τίτλο "Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση", έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην
Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. - Χορηγούµενη-1 "Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει
διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την
Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια" επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης. Εξίσου, διαβεβαίωσε πως
Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν
περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021. Στην Ελλάδα ο...
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Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί
ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και
κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
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Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις
οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
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Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.

https://www.politica.gr/
Publication date: 16/12/2020 19:07
Alexa ranking (Greece): 1984
https://www.politica.gr/ellada/k-karamanlis-stochos-mas-i-ellada-na-exelichthei-se-...

· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Κώστας Βασιλείου: Κεντρικός ο ρόλος της Eurobank για τη χρηµατοδότηση του
έργου στο Ελληνικό
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο – ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ. Βασιλείου.
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Πότε θα γίνει η “ολική επαναφορά” στον τουρισµό; – Σε πρώτο πλάνο
επενδύσεις και αναψυχή

Αµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα στον τουρισµό σύµφωνα µε
όσα αναφέρθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece – Looking Ahead With Confidence”.
Βέβαια όπως πολλοί εκ των µετεχόντων στο συνέδριο ανέφεραν προςώρας πρώτο ζητούµενο είναι η
διασφάλιση ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Όπως είπε η κα. Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director – LAMPSA Hellenic Hotels S.A. τα resorts
αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής, όπου
αναµένεται να καταγραφεί ζήτηση πιο άµεσα σε σχέση µε άλλους κλάδους. Παράλληλα είπε ότι στα
επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου
επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.
Η αναψυχή είπε θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός
και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εµπειρίες µε την
ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους σηµείωσε κ. Aνδρέας
Ταπραντζής, CEO – AVIS Greece.
Ο κ. Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την
ανάπτυξη 20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη
Θεσσαλονίκη κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel άνοιξε τις πόρτες και πάλι στο ιστορικό ξενοδοχείο
Acropol, που πλέον ονοµάζεται Brown Acropol στον αριθµό 1 της οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι
δέχθηκε πρόταση για πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την
απέκτησε γεγονός αισιόδοξο για το µέλλον της αγοράς.
Ο κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO – HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από
την εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης
στην Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι
η επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο
ίδιος τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το
παρελθόν.
Ο κ. Paul Gomopoulos, Senior Managing Director – Hines Greece, η οποία επενδύει σε εµπορικά και
ξενοδοχειακά ακίνητα ( Grand Hyatt Athens, πεντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, κ.λ.π.), εµφανίστηκε
αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα. Ίσως ο συνεδριακός τουρισµός
θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός αναψυχής θα κινηθεί πολύ πιο
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γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο κλάδος έχει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις
της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους επόµενους 4-6 µήνες, παρά το φως στο τούνελ που
διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ αισιόδοξος για την
ελληνική αγορά.
Γιώργος Αλεξάκης
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Καραµανλής: Στόχος να γίνει η Ελλάδα κόµβος υποδοµών – Όλα τα έργα που
«τρέχουν»
Μαρίνα Φούντα
«Στόχος µας είναι να γίνει η Ελλάδα ένας κόµβος υποδοµών (infrastructure hub)», δεσµεύθηκε ο
υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής.
Μιλώντας το απόγευµα της Τετάρτης στο πλαίσιο του Capital Link Forum, ο κ. Καραµανλής διαβεβαίωσε
πως η Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλες ευκαιρίες για επενδύσεις στους νευραλγικούς τοµείς
των µεταφορών, logistics, σιδηροδροµικών έργων.
Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι το 2020 µπορεί να αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά δύσκολο έτος τόσο για την
Ελλάδα, όσο και για τον υπόλοιπο κόσµο, ωστόσο η κυβέρνηση «δουλεύει για το τέλος της
πανδηµίας και προετοιµάζεται, ταυτόχρονα, για την ανάκαµψη της Ελλάδας στη µετά την
πανδηµία εποχή».
«Δουλεύουµε συστηµατικά για να πετύχουµε τον εθνικό στόχο ανάκαµψης της Ελλάδας», πρόσθεσε ο κ.
Καραµανλής για να επισηµάνει πως «ανυποµονούµε να τρέξουµε τις διαδικασίες. Θέλουµε να τηρήσουµε
τα χρονοδιαγράµµατα. Αλλάζουµε το νόµο για τα δηµόσια έργα, µειώνουµε τη γραφειοκρατία».
«Θέλουµε ηγετικό ρόλο των ιδιωτών στα έργα υποδοµών», τόνισε στη συνέχεια ο υπουργός.
Τα έργα που «ξεµπλοκάρουν»
Αναφερόµενος στα έργα που «ξεµπλοκάρουν» µετά από πολλά χρόνια καθυστερήσεων, ο κ. Καραµανλής
στάθηκε στα εξής:
- Γραµµή 4 του Μετρό: Μπαίνουµε στην τελική ευθεία, τόνισε ο υπουργός.
- Μετρό Θεσσαλονίκης: Παραµένει ο στόχος να παραδοθεί στην κυκλοφορία τον Απρίλιο του
2023.
- Πάτρα-Πύργος: Εξασφαλίσαµε χρηµατοδότηση, σηµείωσε.
- Ε65: Αρχίζει να γίνεται πραγµατικότητα.
- Άκτιο-Αµβρακία: Μπαίνει και αυτό στις ράγες, ανέφερε ο κ. Καραµανλής.
Τα νέα έργα
Παρουσιάζοντας τη νέα γενιά έργων που ετοιµάζεται να «τρέξει» το υπουργείο Υποδοµών, ο κ.
Καραµανλής αναφέρθηκε στα εξής:
- Νέα σιδηροδροµικά έργα ύψους 3,3 δισ. ευρώ
- Flyover
- Επεκτάσεις Αττικής Οδού
- Έργα οδικής ασφάλειας
Ολοκληρώνοντας την παρέµβασή του στο συνέδριο, ο κ. Καραµανλής σηµείωσε πως στην κατεύθυνση
προώθησης όλων των ανωτέρω έργων κρίνεται ιδιαίτερα «σηµαντικός ο ρόλος του Ταµείου Ανάκαµψης
της ΕΕ».
«Η Ελλάδα έχει µια ακόµη ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της στο διεθνές στερέωµα. Αυτή
είναι η ώρα, ώστε η χώρα να περπατήσει στο µονοπάτι της ανάκαµψης», κατέληξε ο υπουργός.
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Κ. Αχ. Καραµανλής: «Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής»
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
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· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Κ.Βασιλείου: Η Eurobank έχει κεντρικό ρόλο στην άντληση κεφαλαίων για τη
χρηµατοδότηση του Ελληνικού
"Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο στην
Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε να
αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας, µε
την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα", ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό. "Σε
ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την...
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Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης
περιοχής
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών,
δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα
ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης
Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
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Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών
έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
Ειδήσεις σήµερα
Μολδαβή επίδοξη σταρ του Instagram φέρεται να «ξερίζωσε την καρδιά» της µάνας της µε
µαχαίρι
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Οι εµβολιασµοί στις ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν την ίδια
µέρα
Ο Τοµ Κρουζ... ουρλιάζει εκτός εαυτού σε εργαζόµενους που παραβίασαν τους κανόνες κατά
της Covid-19

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που
συµβαίνουν, στο Protothema.gr
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Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
Parapolitika Newsroom «Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε
πολλά. Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο
της ανάπτυξης, µε έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής ,
στην οµιλία του στο 22ο διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη , είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών , δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας , είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας , είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
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Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων . Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ''µεγάλων έργων'' να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Όπως τόνισαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων, στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, το
ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπόρεσε να υποστηρίξει τους πελάτες – µεγάλες εταιρείες ή και
µικροµεσαίες επιχειρήσεις – συνεχίζοντας την προσπάθεια περιορισµού των «κόκκινων» δανείων
Με το βλέµµα στην µετά Covid-19 εποχή κινούνται οι ελληνικές τράπεζες, οι οποίες κατάφεραν να
απορροφήσουν – σε µεγάλο βαθµό – το σοκ της υγειονοµικής κρίσης, διοχετεύοντας κεφάλαια στην
πραγµατική οικονοµία.
Πιο αναλυτικά, όπως τόνισαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων στο πλαίσιο του
22ου Capital Link Invest in Greece Forum, το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα µπόρεσε να υποστηρίξει
τους πελάτες – µεγάλες εταιρείες ή και µικροµεσαίες επιχειρήσεις – συνεχίζοντας, παράλληλα, την
προσπάθεια περιορισµού των «κόκκινων» δανείων.
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς,
κ. Χρήστος Μεγάλου.
«Το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του ΑΕΠ του 2020,
διπλασιάζοντας, ουσιαστικά, την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για την επόµενη
επταετία, στοιχείο που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια βάση,
τα επόµενα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά για να προσθέσει:
«Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας
διοίκησης, η αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας».
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα µπορούν
να συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο ίδιος σηµείωσε ότι οι
βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η πιθανή εισροή νέων ΝPEs
λόγω του COVID19 και το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
«Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας. Η
στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων
µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής ενίσχυσης», κατέληξε.
Πιο αναλυτικά, έκανε λόγο για πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις τράπεζες
προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που αναγκάζει
τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε
άλλους παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της
Εθνικής, αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και
προσβάσεις σε κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση. Η τέταρτη δύναµη είναι η
τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο σηµαντικός παράγοντας
σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν συνηθίσει σε ένα επίπεδο
υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των τηλεπικοινωνιών – γεγονός που
ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν
περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και
µετά το τέλος της. Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα
πρέπει να αλλάξουν γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην
απλοποίηση των υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα
εργαλεία, πρόσθεσε ο κ. Μυλωνάς. Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα
πρέπει να αναβαθµιστούν για να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
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ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη βασική
προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και ασφαλείς σε
σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι ρυθµιστικές αρχές σε
διάφορα πεδία.
Όσον αφορά στον «Ηρακλή», σύµφωνα µε τον ίδιο όλες οι τράπεζες προχώρησαν σε jumbo
τιτλοποιήσεις, µε την Alpha Bank να βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης του project Galaxy, «το
σηµαντικότερο µέρος της οποίας πραγµατοποιήθηκε σε συνθήκες lockdown».
Αναφερόµενος στις προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες την εποµένη της πανδηµίας, ο κ.
Ψάλτης εστίασε:
α) στα δάνεια υπό moratorium πληρωµών που αποτελούν το 15% του συνόλου, εκφράζοντας, ωστόσο, την
εκτίµηση ότι αφενός, το πρόγραµµα «Γέφυρα» και αφετέρου, τα προγράµµατα µε κρατική εγγύηση, θα
περιορίσουν σηµαντικά την εισροή νέων «κόκκινων» δανείων και
β) την δέσµευση για µείωση του δείκτη στο 5% το 2022, υπενθυµίζοντας πως σήµερα η Κοµισιόν έδωσε το
«πράσινο» φως για την δηµιουργία εθνικών bad banks.
«Υποστηρίξαµε τους πελάτες µας µε moratorium πληρωµών, αλλά και νέα δάνεια. Ως αποτέλεσµα, τον
Σεπτέµβριο του 2020 ο ετήσιος ρυθµός αύξησης της πιστωτικής επέκτασης σε εταιρείες έφτασε το
8,3%, σηµειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό από τα µέσα του 2009», σχολίασε ο διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank, κ. Φωκίων Καραβίας, για να προσθέσει:
«Προχωρώντας στο 2021 πιστεύω ότι ένας από τους κύριους στόχους µας είναι να βοηθήσουµε την
οικονοµία να «γεφυρώσει» το τεράστιο επενδυτικό χάσµα των περίπου 100 δισ. ευρώ, ως συνέπεια της
10ετούς οικονοµικής κρίσης. Και προς αυτή την κατεύθυνση όλα τα άστρα είναι
ευθυγραµµισµένα: η Ελλάδα έχει άφθονο κεφάλαιο για να δαπανήσει µέσω του Ταµείου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας και υπάρχει µια πολιτική και κοινωνική συναίνεση για διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις.
Εποµένως, για την Eurobank ο κύριος στόχος µας στο εγγύς µέλλον θα είναι να βοηθήσουµε την
οικονοµία να απορροφήσει αυτά τα κεφάλαια».
Όσον αφορά στον ψηφιακό µετασχηµατισµό, αυτός, σύµφωνα µε τον κ. Καραβία δεν είναι ο στόχος,
αλλά «καθώς η τεχνολογία γίνεται εµπόρευµα, όλες οι τράπεζες θα κινηθούν προς αυτήν την κατεύθυνση
αργά ή γρήγορα». Και κατέληξε: «Το ερώτηµα είναι τι θα διαφοροποιούσε τους ηγέτες έναντι των
αργοπορηµένων. Κατά την άποψή µου, υπάρχουν δύο παράγοντες: ο ανθρώπινος, ο οποίος παρά την
αναπόφευκτη στροφή προς ψηφιακά κανάλια θα παραµείνει καθοριστικός και η χρήση δεδοµένων που θα
αλλάξει δραµατικά το ισχύον λειτουργικό µοντέλο των τραπεζών».
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί
ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και
κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις
οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
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· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Κ. Καραµανλής: Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί
ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και
κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις
οποίες αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
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· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3
δισ. ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
©Πηγή: amna.gr

Δείτε όλη την ροή ειδήσεων
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Κ.Βασιλείου: Η Eurobank έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του Ελληνικού
Τράπεζες

Κ.Βασιλείου: Η Eurobank έχει διαδραµατίσει
κεντρικό ρόλο στην άντληση κεφαλαίων για
τη χρηµατοδότηση του Ελληνικού
16 Δεκεµβρίου 2020
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«Tο έργο του Ελληνικού, έργο – ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
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Κ. Αχ. Καραµανλής: Στόχος η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής
"Προχωράμε προς το 2021 με σίγουρα βήματα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαμε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα μπορούμε να χαμογελάμε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόμο της ανάπτυξης, με
έργα", τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής στην ομιλία του στο 22ο
Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουμε ως το τέλος της πανδημίας με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιμη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας στην μετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραμανλής υπογράμμισε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δουλεύει συστηματικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
"Το θετικό είναι ότι μπροστά μας, μαζί με τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουμε και μια μεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα μας. Να επενδύσουμε σε τομείς που έχουμε συγκριτικό πλεονέκτημα, λόγω της
στρατηγικής μας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασμένες μεταφορές, με τα σιδηροδρομικά έργα
και τα λιμάνια μας που μπορούν να γίνουν μεγάλα εμπορευματικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδομών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας", σηµείωσε.
Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι τα έργα υποδομών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό μοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριμένα βήματα: "Αναγάγουμε τον Πειραιά, τα λιμάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθμίζουμε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουμε το σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο μπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδρομο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές με τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδρομο μεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων".

Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο μεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασμός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόμου 4412. Ο νέος Νόμος θεσμοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και μελέτες, και το κυριότερο, αντιμετωπίζει στη ρίζα του το μεγάλο
πρόβλημα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβλημα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόμο για τις δημόσιες συμβάσεις, μια εμβληματική μεταρρύθμιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτομίας, με τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τομέα, μεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δημόσιο, μειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο. "Ενώνουμε δυνάμεις και τα αποτελέσματα μπορούν
να είναι εντυπωσιακά", σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδομής. "Στόχος μας είναι να μπουν στην πρώτη
γραμμή" τόνισε ο κ. Καραμανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
- Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
- Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
- Πάτρα-Πύργος.
- Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
- Ε-65.
- Άκτιο-Αµβρακία.
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Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραμμα σιδηροδρομικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραμανλής στάθηκε στα σιδηροδρομικά έργα, επισημαίνοντας ότι το σιδηροδρομικό μας δίκτυο
υστερεί σημαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωμορφίας της χώρας μας, τα σιδηροδρομικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όμως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδρομικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. "Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθμισμένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόμενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραμμής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραμμα Επεμβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
ΚΩΣΤΑΣ ΑΧ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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Βασιλείου: Η Eurobank είχε κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη
χρηµατοδότηση του Ελληνικού
"Tο έργο του Ελληνικού, έργο - ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο στην
Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία καθώς όλοι επιδιώκουμε να
αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαμψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουμε εξαιτίας της πανδημίας, με
την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονομικά δεδομένα", ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
"Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, με στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναμική της
οικονομίας αλλά και δείκτη για την ετοιμότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας", πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εμπλοκή, στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγματεύσιμων ομολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας με έργα μεγάλης εμβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι μόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας μας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηματοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
"Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα και μια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιμοι για την πορεία μας τα επόμενα χρόνια, ενόψει των μεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείμενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης", είπε ο κ.Βασιλείου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
EUROBANK
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Κ.Βασιλείου: Η Eurobank έχει κεντρικό ρόλο στην άντληση κεφαλαίων για τη
χρηµατοδότηση του Ελληνικού
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο – ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
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Κ.Βασιλείου: Η Eurobank έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση
κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του Ελληνικού
«Tο έργο του Ελληνικού, έργο – ορόσηµο για την Ελλάδα και το µεγαλύτερο αστικό, αναπτυξιακό έργο
στην Ευρώπη, είναι καθοδόν, σε µια κρίσιµη συγκυρία για την ελληνική οικονοµία καθώς όλοι επιδιώκουµε
να αποδειχθεί το 2021 έτος ανάκαµψης από τη φετινή, βαθιά ύφεση που βιώνουµε εξαιτίας της πανδηµίας,
µε την ελπίδα να το επιτρέψουν τα υγειονοµικά δεδοµένα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβαση στο Capital Link Forum στην ενότητα για το Ελληνικό.
«Σε ένα τέτοιο πλαίσιο η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που ενισχύει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας. Η Τράπεζα
έχει διαδραµατίσει κεντρικό ρόλο στην άντληση των κεφαλαίων για τη χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου
του Ελληνικού, η πρόοδος στο οποίο αποτελεί, διεθνώς, δείκτη για την αναπτυξιακή δυναµική της
οικονοµίας αλλά και δείκτη για την ετοιµότητα και την δυνατότητα της χώρας να οργανώνει και να
υλοποιεί έργα τέτοιας εµβέλειας, σηµασίας και πολυπλοκότητας», πρόσθεσε ο Κώστας Βασιλείου.
Όπως ανέφερε η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες
διαδικασίες άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development: Την έκδοση και κάλυψη δανείων και εγγυήσεων
έως 1,68 δισ. ευρώ , την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ και την έκδοση
διαπραγµατεύσιµων οµολογιών 320 εκατ. ευρώ. Είναι πολύ σηµαντικό ότι η πρώτη αυτή φάση του έργου,
συνολικού ύψους σχεδόν 3 δισ.ευρώ, έχει καλυφθεί σε πολύ σηµαντικό βαθµό από ελληνικά κεφάλαια,
εξέλιξη που αποδεικνύει, στην πράξη, τις δυνατότητες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να υποστηρίξει την
ανάπτυξη και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας µε έργα µεγάλης εµβέλειας. Με τη συναλλαγή
αναδεικνύεται όχι µόνο η οργανωτική ικανότητα της Τράπεζας µας να υποστηρίζει συνολικά και
χρηµατοδοτικά τέτοιου βεληνεκούς projects αλλά και ο κεντρικός ρόλος της στις ελληνικές αγορές
κεφαλαίου, ανέφερε.
«Όλοι αυτοί οι παράγοντες, ένα ισχυρό τραπεζικό σύστηµα και µια δυνατή εγχώρια κεφαλαιαγορά, είναι
εξαιρετικά κρίσιµοι για την πορεία µας τα επόµενα χρόνια, ενόψει των µεγάλων ευκαιριών που θα
προκύψουν στο πλαίσιο των επικείµενων ιδιωτικοποιήσεων και της αξιοποίησης των τεράστιων κονδυλίων
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης», είπε ο κ.Βασιλείου.
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Kώστας Καραµανλής: Προχωράµε µε σίγουρα βήµατα προς το ’21 – Η Ελλάδα θα
εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
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πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων ανάλογα µε το
οικονοµικό προφίλ κάθε οφειλέτη
Το οικονοµικό προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή
των οφειλών του προς το Δηµόσιο και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα θα
διαµορφώνει η "Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης "προκειµένου να ελέγχεται η πιστοληπτική ικανότητα
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o
ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Όπως είπε ο υπουργός, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής θα περιλαµβάνεται στο πρώτο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και πρόσθεσε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.

#ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ #ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ #ΔΑΝΕΙΑ
share
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Έρχεται νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το προφίλ κάθε
δανειολήπτη – οφειλέτη
Δηµιουργείται η «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» – Όσα ανακοίνωσε ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας
Στο σχεδιασµό της «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο, προχωρά η
κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,39% θα λειτουργεί µια
Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε
δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Πηγή: naftemporiki.gr
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Στο «φουλ» οι µηχανές για το Ελληνικό – Τι δηλώνουν οι εµπλεκόµενοι
Μαρίνα Φούντα
Τη βεβαιότητά του πως τα έργα αξιοποίησης στο Ελληνικό θα ξεκινήσουν µέσα στους πρώτους
µήνες του 2021 επανέλαβε ο Διευθύνων Σύµβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας
Αθανασίου.
Μιλώντας στο πλαίσιο του Capital Link Forum, ο κ. Αθανασίου εξήγησε πως σηµαντικές διαδικασίες για τη
µεγάλη επένδυση στο Ελληνικό έχουν ήδη «τρέξει» το προηγούµενο διάστηµα, όπως οι πρώτες
κατεδαφίσεις, ενώ υπενθύµισε πως τα πρώτα έργα στο πρώην αεροδρόµιο θα ξεκινήσουν τη νέα χρονιά.
«Βασική µας στόχευση είναι οι υποδοµές», δεσµεύθηκε ο ισχυρός άντρας της Lamda Development,
ενώ ερωτηθείς για το τι θα δούµε σε πέντε χρόνια από τώρα στο Ελληνικό, ο κ. Αθανασίου
εξήγησε: «Σε ορίζοντα πενταετίας θα έχει αναπτυχθεί όλη η ακτογραµµή, µε ανέγερση ξενοδοχείου και
οικιστικών ακινήτων. Θα δούµε βίλες, πύργους µε γραφειακούς χώρους (office towers), αλλά και µια
ολόκληρη έξυπνη πόλη (smart city)». Σύµφωνα µε τον ίδιο, «µια από τις πρώτες smart cities στον κόσµο θα
κάνει την εµφάνισή της στο Ελληνικό».
Kontomerkos: Είναι τιµή µας να επενδύσουµε στην Ελλάδα
Σε παρέµβασή του στο ίδιο συνέδριο, ο Διευθύνων Σύµβουλος της Μοhegan Gaming and
Entertainment, Mario Kontomerkos, χαρακτήρισε καθοριστικό το έργο στο Ελληνικό.
Υπενθυµίζεται εδώ ότι η κοινοπραξία Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος στον
διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισµό για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας Καζίνο στο Ελληνικό.
«Είναι τιµή µας να επενδύσουµε στην Ελλάδα. Ανυποµονούµε να ξεκινήσουµε», δήλωσε ο κ. Kontomerkos,
τονίζοντας πως µια επένδυση τέτοιου βεληνεκούς, όπως το ολοκληρωµένο τουριστικό συγκρότηµα µε
Καζίνο (Inspire Athens), θα επιτύχει µε τη συνεργασία όλων των εµπλεκόµενων πλευρών.
Η επένδυση για το Καζίνο – όπως και για ολόκληρο το έργο του Ελληνικού – θα αποτελέσει µια
«εξαιρετική ευκαιρία ώστε να δει όλος ο κόσµος ότι οι ελληνικές αρχές και οι ξένοι
επενδυτές µπορούν να συνεργαστούν σε µια τόσο µεγάλη επένδυση. Μπορούµε να
αποτελέσουµε µοντέλο για να δουν οι ξένοι ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη για επενδύσεις», συµπλήρωσε.
Ο ισχυρός άντρας της Mohegan χαρακτήρισε τεράστια επιτυχία τον διαγωνισµό για την
παραχώρηση άδειας λειτουργίας Καζίνο, καθώς ήταν ένας διαγωνισµός που, όπως τόνισε,
συνοδεύθηκε από απόλυτη διαφάνεια και υψηλό επαγγελµατισµό.
Ο ίδιος επανέλαβε ότι µε τη λειτουργία του Καζίνο θα αυξηθούν τα έσοδα για το ελληνικό δηµόσιο, αλλά
και ότι θα δηµιουργηθούν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, τονώνοντας την απασχόληση - και κατ’ επέκταση
- την οικονοµία της χώρας.
Βασιλείου: Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν ρευστότητα για να στηρίξουν τις επενδύσεις
Συµµετέχοντας στο ίδιο πάνελ ο αναπληρωτής Διευθύνων Σύµβουλος της Eurobank,
Κωνσταντίνος Βασιλείου, έκανε ειδική αναφορά στον κοµβικό ρόλο που διαδραµατίζει η τράπεζα
στην προώθηση της επένδυσης στο Ελληνικό.
«Πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο που θα οδηγήσει τη χώρα σε καλύτερες ηµέρες», σηµείωσε ο κ.
Βασιλείου, για να επιβεβαιώσει πως «οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα ώστε
να στηρίξουν τις επενδύσεις στην Ελλάδα».
Παπαθανάσης: Θα κάνουµε τη χώρα success story στην Ευρώπη
Εµβληµατικό χαρακτήρισε το έργο στο Ελληνικό και ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, σηµειώνοντας και ο ίδιος από την πλευρά του πως «είµαστε
έτοιµοι να ξεκινήσουµε τις κατασκευές στο πρώην αεροδρόµιο».
«Μπορεί να είµαστε στην καρδιά του δεύτερου κύµατος της πανδηµίας, ωστόσο δεν στοχεύουµε να πάµε
πίσω αυτή τη µεγάλη επένδυση», τόνισε, για να συµπληρώσει πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη
«ξεκλείδωσε» την επένδυση στο Ελληνικό και πλέον στοχεύει να την «τρέξει». «Μαζί µε τον
υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, ‘τρέχουµε να ξεµπλοκάρουµε’ το project»,
πρόσθεσε ο κ. Παπαθανάσης, κάνοντας λόγο για τη µεγαλύτερη αστική ανάπλαση της Ελλάδας.
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«Πρόκειται για µια σηµαντική στροφή για τη χώρα που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα
συµβάλλει στο ελληνικό ΑΕΠ», σηµείωσε ο κ. Παπαθανάσης.
«Με το Ελληνικό θα κάνουµε τη χώρα success story στην Ευρώπη», δεσµεύθηκε ο κ. Παπαθανάσης για να
τονίσει πως η Ελλάδα έχει αλλάξει ριζικά. «Στηρίζουµε µε fast track διαδικασίες τις µεγάλες επενδύσεις και
παρέχουµε φορολογικά κίνητρα για να έρθουν αυτές οι επενδύσεις στη χώρα µας», συµπλήρωσε.
Γεωργιάδης: Στόχος να καταστεί η Ελλάδα φιλική στις επενδύσεις
Συµµετέχοντας σε άλλο πάνελ του ίδιου συνεδρίου, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
Άδωνις Γεωργιάδης, σηµείωσε πως παραµένει ο στόχος να καταστεί η Ελλάδα µια χώρα φιλική προς τις
επενδύσεις.
«Αυτή τη στιγµή, οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, λόγω της πανδηµίας», ανέφερε για να προσθέσει πως
«προτεραιότητα είναι τώρα η διαχείριση της κρίσης. Δίνουµε µια µάχη. Μετά τη µάχη, στόχος µου είναι να
συνεχίσω τις µεταρρυθµίσεις ώστε η Ελλάδα να γίνει φιλική στις επενδύσεις», δεσµεύθηκε.
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Τους δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021 παρουσίασε ο Καραµανλής
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
·

Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.

·

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

·

Πάτρα-Πύργος.

·

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
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·

Ε-65.

·

Άκτιο-Αµβρακία.

Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Minister: Greek Tourism Fresh Ground for Investments

Greek Tourism Minister Harry Theoharis invited investors to bet on Greece and particularly on the potential of the
tourism sector where there is plenty of space of growth.
Speaking at the 22nd annual “Capital Link Invest in Greece Forum”, Theoharis confirmed that eight investments
amounting to 1 billion euros had received the green light through the ‘fast-track’ process despite the Covid-19
pandemic.
“There are significant investment opportunities in many sectors of the Greek market and, mainly, in areas concerning
the upgrade and construction of new hotels, the promotion of special forms of tourism, the construction of marinas
and theme parks,” said Theoharis.
To demonstrate his point, the minister referred to at least 40 hotels that had opened in the last year in Athens,
through lease agreements or full acquisition deals demonstrating the tourism market’s growing dynamic.
He added that the said investments had contributed to the transformation of the city particularly around Plaka,
Omonia and Syntagma squares.
Omonoia square, Athens
The minister also referred to the revision of the legal framework aimed at attracting and facilitating strategic
investments, naming the Hellinikon project as a reference point.
“We decreased corporate taxation and developed a comprehensive tax incentive framework for investment in research
and development. We also reduced bureaucracy and proceeded with the simplification of public sector procedures
through digital transformation,” said Theoharis.
Besides the modernized legal framework, he referred to the country’s “My Residence-Golden Visa” program as well as
to the good reputation Greece built during the pandemic as a safe destination – the result of close cooperation
between the public and private sectors, he said.
“Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing,” he said.
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Σέρρες, Κώστας Καραµανλής: «Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να
χαµογελάµε ξανά»
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Σηµεία της οµιλίας του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραµανλή στο
22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021

Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
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Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
·

Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.

·

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

·

Πάτρα-Πύργος.

·

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

·

Ε-65.

·

Άκτιο-Αµβρακία.

Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι' αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
''µεγάλων έργων'' να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Ποια έργα υποδοµής θα προχωρήσουν το 2021

“Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά.
Τώρα έρχεται η ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει
στο δρόµο της ανάπτυξης, µε έργα“
τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο
22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
1. Να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες.
2. Να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο:
Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης.
Να αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική:
Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα:
«Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες
εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο
διάδροµο που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο
µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη.
Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».

Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
1. Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των
έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
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την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
2. Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
·

Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.

·

Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.

·

Πάτρα-Πύργος.

·

Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.

·

Ε-65.

·

Άκτιο-Αµβρακία.

Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους
3,3 δισ. ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει.
“Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα
σιδηροδροµικά έργα.”
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Σκυλακάκης: Προτείνουµε 200 έργα και 60 µεταρρυθµίσεις στο Σχέδιο
Ανάκαµψης
Δήµητρα Καδδά
Το σχεδιασµό της Ελληνικής κυβέρνησης για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαµψης των 32 δισ. ευρώ
που ενεργοποιείται το 2021 περιέγραψε στο συνέδριο Capital Link Invest in Greece Forum "Greece – Looking
Ahead With Confidence" o αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Θοδωρής Σκυλακάκης.
Όπως επισήµανε, η ελληνική πλευρά έχει προτείνει µία λίστα µε 200 έργα και µε 60 µεταρρυθµίσεις που
θα περιλαµβάνει το εν λόγω σχέδιο.
Στόχος είναι στο σκέλος των δανείων των 13 δισ. ευρώ να λάβουν χώρα επενδύσεις 30 δισ. ευρώ µέσω
µόχλευσης. Ενώ στο σκέλος των Δηµοσίων Επενδύσεων σηµαντικό ρόλο να διαδραµατίσουν συνέργειες
τύπου ΣΔΙΤ σε εύρος 5 - 7 δισ. ευρώ.
Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών αναλυτικά µίλησε για µία µεγάλη διαφορά στο νέο επενδυτικό
ταµείο εν συγκρίσει µε το παρελθόν. Η διαφορά είναι όπως είπε τα δάνεια του Σχεδίου Ανάκαµψης «διότι
µιλάµε για ένα πολύ σηµαντικό εργαλείο σε όρους αξίας».
Εκτίµησε πως µπορεί τα 13 δισ. ευρώ δανείων που δίνει η ΕΕ να γίνουν το όχηµα για 30 δισ. ευρώ προς τον
ιδιωτικό τοµέα µε τη µορφή χαµηλότοκων δανείων και µε τη βοήθεια µόχλευσης. «Και αυτό θα έχει
µεγαλύτερη επίπτωση από ότι οι ιδιωτικοποιήσεις που θα συνεχίσουν να είναι σηµαντικές και θα
συνεχίσουµε να προσπαθούµε να προχωράνε όσο πιο γρήγορα γίνεται».
Εξήγησε πως στο παραπάνω ποσό προστίθεται το σκέλος των επιδοτήσεων στο οποίο θα δοθεί έµφαση σε
ΣΔΙΤ τα οποία «θα είναι επίσης πάρα πολύ σηµαντικό εργαλείο ανάπτυξης του σκέλους των δηµοσίων
Επενδύσεων». Εκτίµησε πως θα φτάσουν σε αξία στα 5 µε 7 δισ. ευρώ και µίλησε για «ένα πάρα πάρα πολύ
φιλόδοξο σχέδιο»
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Δέσµευση Καραµανλή:Η Ελλάδα θα επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης µε
έργα
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
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· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
”µεγάλων έργων” να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να
επενδύσετε στην Ελλάδα

«Παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ
επενδύσεις, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Σχετικά Tags

Χάρης Θεοχάρης Τουρισµός
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Φόρµα αναζήτησης Κώστας Καραµανλής: Η Ελλάδα επιστρέφει στο δρόµο της
ανάπτυξης Σχετικά Άρθρα
16.12.2020

Κώστας Καραµανλής: Η Ελλάδα επιστρέφει στο δρόµο της
ανάπτυξης
Τοπικά
Ελλάδα

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
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Δύο άξονες
για τις Υποδοµές
το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Πάτρα-Πύργος.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
Ε-65.
Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.

Τελευταία ενηµέρωση:
Τετ. 16 Δεκ. 2020 - 17:42
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Καραµανλής στο συνέδριο Capital Link Invest in Greece: «Επιστρέφουµε στο δρόµο
της ανάπτυξης, µε έργα»
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
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κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Kώστας Καραµανλής: Προχωράµε µε σίγουρα βήµατα – To ’21 η Ελλάδα θα
εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία στο 22ο Διεθνές
Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών Αεροδροµίων».
Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός
στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο κ. Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο
υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι
δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα.
Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να
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κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. «Γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των
‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας
που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας και 5 ακόµη έργα το 2021
Δείτε τα 5 + 1 έργα που αποτελούν στοίχηµα για το υπουργείο Υποδοµών, εκ των οποίων πρώτο είναι
η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, µίλησε ο Κώστας Καραµανλής αναπτύσσοντας τους
κεντρικούς άξονες του υπουργείο, µεταξύ των οποίων είναι η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
Ειδικότερα, όπως τόνισε ο σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021 αφορά δύο άξονας.
Ο πρώτος είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο Νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο.
«Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Άµεση ενηµέρωση τώρα και στο Google News - Ακολουθήστε το iEidiseis.gr στο Google News
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
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Βασιλείου (Eurobank): "Τα business plans είναι αριθµοί. Οι άνθρωποι κάνουν τη
διαφορά"
"Καµία µεγάλη εταιρεία, όπως η Mohegan ή ιδιώτες επενδυτές δεν θα δεχθούν να βάλουν κεφάλαια σε µία
µακροχρόνια επένδυση εάν δεν υπάρχει σταθερότητα", ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος και
επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking της Eurobank "Τα business plans είναι µόνο αριθµοί. Οι
άνθρωποι πίσω από αυτά κάνουν την διαφορά". Αυτό τόνισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος και
επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, στο πλαίσιο του
22ου Capital Link Invest in Greece Forum. Ειδικότερα, συµµετέχοντας σε πάνελ µε θέµα την επένδυση του
Ελληνικού, ο κ. Βασιλείου ανέφερε πως δουλειά της εκάστοτε τράπεζας είναι να εξετάζει τα διάφορα
business plans, τα οποία εφαρµόζονται από µία διοικητική οµάδα. "Για την Eurobank το πρόσωπο που
βρίσκεται πίσω από ένα επιχειρηµατικό σχέδιο είναι το κλειδί για να αξιολογήσουµε τον ρίσκο µιας
επένδυσης", ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πως...
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Kontomerkos (Mohegan): Το project στο Ελληνικό θα δείξει ότι η Ελλάδα είναι
έτοιµη για µεγάλες επενδύσεις
“To IRC θα φέρει τεράστιο αριθµό επισκεπτών και θα ενισχύσει την ελληνική Οικονοµία”, ανέφερε ο CEO
της Mohegan στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum
“Η υλοποίηση του Ολοκληρωµένου Τουριστικού Συγκρότηµατος µε καζίνο στο Ελληνικό (IRC) θα
στείλει το µήνυµα στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι έτοιµη να υποδεχθεί ακόµη περισσότερες
µεγάλες επενδύσεις”. Αυτό ανέφερε, µεταξύ άλλων ο Mario Kontomerkos, Chief Executive Officer της
Mohegan Gaming & Entertainment στο πλαίσιο του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum.
Ο κ. Kontomerkos τόνισε ότι η στενή και αγαστή συνεργασία της Mohegan µε τη ΓΕΚΤΕΡΝΑ έπαιξε
καταλυτικό ρόλο για την ανάκοιξη της κοινοπραξίας ως αναδόχου προσωρινός για το IRC στο Ελληνικό,
µια επένδυση συνολικού ύψους άνω του 1 δισ. Ευρώ. Παράλληλα επανέλαβε πως τα οφέλη που
συνοδεύουν την επένδυση είναι σηµαντικά σε µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο ορίζοντα, καθώς
µεταξύ άλλων θα δηµιουργηθούν 7.000 θέσεις εργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της κατασκευής και
ανάπτυξης του έργου ενώ σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα το project θα προσελκύσει έναν τεράστιο αριθµό
επισκεπτών που θα αυξήσει τους επισκέπτες της Αθήνας κατά 10% ετησίως, ιδιαίτερα στο κοµµάτι του
συνεδριακού τουρισµού και όχι µόνο, που θα φέρει σηµαντικά έσοδα και θα ενισχύσει περαιτέρω την
ελληνική Οικονοµία

Στην ώρα του το έργο
“Παρά το απαιτητικό χρονοδιάγραµµα, θα φέρουµε εις πέρας το έργο στην ώρα του”, ανέφερε ο κ.
Kontomerkos, συµπληρώνοντας πως ήδη καταγράφεται ροή σηµαντικών κεφαλαίων προς τη χώρα και η
ανάπτυξη του IRC θα στείλει το µήνυµα πως η Ελλάδα είναι έτοιµη να υποδεχθεί περισσότερες νέες
µεγάλες επενδύσεις. “Είναι ένα ξεκάθαρο µήνυµα στους διεθνείς επενδυτές ότι η Ελλάδα µπορεί
να φέρει σε πέρας τέτοια σύνθετα έργα”.
Ερωτηθείς για τη διαγωνιστική διαδικασία παραχώρησης άδειας καζίνο στο Ελληνικό, ο
επικεφαλής της Mohegan έκανε λόγο για µια άρτια και διαφανή διαδικασία “κάτι που επιθυµούν όλοι οι
αµερικάνοι επενδυτές όταν αποφασίσουν να επεκταθούν εκτός ΗΠΑ”. Όπως τόνισε. “σε ότι µας αφορά,
αποτέλεσε τεράστια επιτυχία ο διαγωνισµός και πλέον µπορούµε να περάσουµε στην επόµενη φάση”.
Κατέληξε, δε, λέγοντας πως η Mohegan έχει µια αποστολή, να εκπληρώσει τις δεσµεύσεις που έδωσε στο
ελληνικό κράτος για την επένδυση στο Ελληνικό. “Έχουµε πολύ δουλειά να κάνουµε” είπε χαρακτηριστικά.
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Βασιλείου (Eurobank): «Τα business plans είναι αριθµοί. Οι άνθρωποι κάνουν τη
διαφορά»
«Καµία µεγάλη εταιρεία, όπως η Mohegan ή ιδιώτες επενδυτές δεν θα δεχθούν να βάλουν κεφάλαια σε µία
µακροχρόνια επένδυση εάν δεν υπάρχει σταθερότητα», ανέφερε ο αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος
και επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking της Eurobank
«Τα business plans είναι µόνο αριθµοί. Οι άνθρωποι πίσω από αυτά κάνουν την διαφορά». Αυτό τόνισε ο
αναπληρωτής διευθύνων σύµβουλος και επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking της
Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Βασιλείου, στο πλαίσιο του 22ου Capital Link Invest in Greece Forum.
Ειδικότερα, συµµετέχοντας σε πάνελ µε θέµα την επένδυση του Ελληνικού, ο κ. Βασιλείου ανέφερε πως
δουλειά της εκάστοτε τράπεζας είναι να εξετάζει τα διάφορα business plans, τα οποία εφαρµόζονται από
µία διοικητική οµάδα. «Για την Eurobank το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από ένα επιχειρηµατικό σχέδιο
είναι το κλειδί για να αξιολογήσουµε τον ρίσκο µιας επένδυσης», ανέφερε χαρακτηριστικά,
αποκαλύπτοντας πως στα αρχικά στάδια των συζητήσεων και εφόσον είχε υπάρξει συµφωνία όσον αφορά
στα νούµερα, η τράπεζα ζήτησε να µάθει ποιος θα ‘τρέξει’ την επένδυση. «Ικανοποιηθήκαµε από την
απάντηση που λάβαµε», πρόσθεσε.
Σύµφωνα µε τον ίδιο, εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζει και το κράτος, µιας και καµία µεγάλη εταιρεία, όπως η
Mohegan ή η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ή ιδιώτες επενδυτές δεν θα δεχθούν να βάλουν κεφάλαια σε µία µακροχρόνια
επένδυση εάν δεν υπάρχει σταθερότητα ή οι προοπτικές της χώρας σε µακροοικονοµικό επίπεδο δεν είναι
θετικές. Όπως ανέφερε, όλες οι τράπεζες έχουν το know how, αλλά και το προσωπικό, για να διαχειριστούν
αντίστοιχα projects, µε τις διοικήσεις και τους µετόχους τους να επιδεικνύουν αφοσίωση στον στόχο, ήτοι
να επενδύσουν στην χώρα «η οποία, όχι µόνο θα επιβιώσει και από αυτή την κρίση, αλλά τα επόµενα
χρόνια θα είναι καλύτερα».
Ερωτηθείς για το εάν οι τράπεζες έχουν τη ρευστότητα να χρηµατοδοτήσουν business plans, ο κ.
Βασιλείου απάντησε: «Μόνον τους τελευταίους εννέα µήνες η ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών
αυξήθηκε κατά 13 δισ. ευρώ. Δεν πρόκειται µόνον για καταθέσεις, αλλά και repos. Άρα, η απάντηση
είναι ξεκάθαρα ναι».
Διαβάστε ακόµη:
Άνω των 100 εκατ. η επένδυση της Next e.go Mobile – 1.000 άµεσες θέσεις εργασίας
Καϋµενάκης – Μπάκος: Τι «ψάχνουν» στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ οι δύο «πετρελαιάδες» του Αστέρα
Τρίπολης
Στην COSMOTE TV παραµένει το Champions και Europa League για την τριετία 2021 – 2024
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Mario Kontomerkos: «Η Ελλάδα έτοιµη να υποδεχθεί µεγάλες επενδύσεις» όπως
δείχνει η διαδικασία για το IRC στο Ελληνικό
Με εγκωµιαστικά σχόλια αναφέρθηκε στη διαδικασία που βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης για
το Ολοκληρωµένο Τουριστικό Συγκρότηµα µε καζίνο στο Ελληνικό (IRC) ο Mario Kontomerkos, Chief Executive
Officer της Mohegan Gaming & Entertainment µιλώντας πριν λίγη ώρα στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum. Όπως είπε η υλοποίηση του IRC, επένδυση που ξεπερνά το 1 δις. ευρώ, «θα στείλει ένα σαφές
µήνυµα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι στην Ελλάδα όλοι εµπλεκόµενοι µπορούν να συνεργαστούν
αρµονικά και να φέρουν σε πέρας µεγάλες συµφωνίες». Ο ίδιος επανέλαβε πως στο έργο θα απασχοληθούν
7.000 εργαζόµενοι καθώς και την εκτίµησή του ότι το Ελληνικό θα αυξήσει τον τουρισµό στην Αθήνα
τουλάχιστον κατά 10%. Μεταξύ άλλων θα αυξηθεί σηµαντικά ο συνεδριακός τουρισµός. Ο κ. Kontomerkos
υπογράµµισε την άψογη συνεργασία που έχει µε τη ΓΕΚ Τέρνα και πρόσθεσε «Παρά το απαιτητικό
χρονοδιάγραµµα, θα φέρουµε σε πέρας το έργο στην ώρα του. Η Mohegan έχει µια αποστολή, να
εκπληρώσει, τις δεσµεύσεις που έδωσε στο ελληνικό κράτος για την επένδυση στο Ελληνικό. Έχουµε πολύ
δουλειά να κάνουµε» κατέληξε χαρακτηριστικά.

https://www.newsit.gr/
Publication date: 16/12/2020 17:22
Alexa ranking (Greece): 20
https://www.newsit.gr/oikonomia/40-nea-ksenodoxeia-stin-athina-kai-nees-ependy...

40 νέα ξενοδοχεία στην Αθήνα και νέες επενδύσεις στον τουρισµό
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο Χάρης Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις,
ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύτηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Ο Πάιατ… αναβάθµισε την Ελλάδα από «µεντεσέ» σε «πυλώνα» των ΗΠΑ στην
περιοχή Ο Αµερικανός πρέσβης σε οµιλία του σε φόρουµ προώθησε τις
µπίζνες και τα γεωπολιτικά συµφέροντα των ΗΠΑ στη χώρα µας

Τις µπίζνες των αµερικανικών εταιρειών στην Ελλάδα και τα
αµερικοΝΑΤΟϊκά συµφέροντα προώθησε ο Αµερικανός πρέσβης
Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
Ξεχωρίζουµε χαρακτηριστικά αποσπάσµατα από την οµιλία του:
Ο Αµερικανός διπλωµάτης κάνει τη δουλειά του. Κοιτάζει πώς θα
προωθήσει τα αµερικανικά συµφέροντα στο …οικόπεδο Ελλάδα. Δεν
λησµόνησε να χρησιµοποιήσει κι εκφράσεις… συµπάθειας για τη χώρα
µας που αποτελεί, επί της ουσίας, µια από τις µεγαλύτερες
αµερικανικές βάσεις στην περιοχή. Έτσι, µεταφέροντας µήνυµα από
τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ, είπε: «Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και
η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον
κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην
Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια».
Συµπέρασµα: Οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα µπορεί να αλλάζουν αλλά οι
Πάιατ µένουν. Η χώρα λοιπόν, από «γεωπολιτικός “µεντεσές”» επί
ΣΥΡΙΖΑ (ο Πάιτ τον Ιανουάριο του 2018 είχε δηλώσει: «…η
χώρα αποκαθιστά τον ρόλο της ως γεωπολιτικός “µεντεσές” µεταξύ της
Ευρώπης και της ευρύτερης γειτονιάς») τώρα… αναβαθµίζεται σε
«πυλώνα». «Μεντεσές» και «πυλώνας για τα συµφέροντα των ΗΠΑ,
φυσικά…
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Greece offers significant investment opportunities in tourism, Theoharis tells 'Capital Link
Forum'

There are significant investment opportunities in several sectors of the Greek tourism market, especially in the
improvement and construction of new hotels, establishing specialised forms of tourism and the construction of
marinas and theme parks, Tourism Minister Haris Theoharis said in his address to the online 22nd annual "Capital
Link Invest in Greece Forum" on Wednesday
He noted that eight investments relating to tourism, amounting to nearly one billion euros, have been approved using
fast-track procedures despite the pandemic, while more than 40 new hotels have opened in central Athens in the last
year, proving the momentum of the tourism market and how investments can transform the city centre.
Theoharis especially highlighted the modernisation of the legislative framework for attracting strategic investments including the "My Residence-Golden Visa" programme - which finally set the stalled investment at Hellinikon in motion
and could potentially attract millions of tourists.
He also referred to the good cooperation between the public and private sector in managing the pandemic, which
allowed the successful and safe opening of Greek tourism.
"Now is the time to come and invest in Greece. Greece is changing. Invest because Greece has more than 800,000
hotel beds, direct flights from major international airports to all destinations and is an all-year tourism destination," he
added.
Μore on subscriber's page.
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Agency's subscribers for specific uses only.
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει

Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα
αλλάζει

Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο
ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»

«Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τομείς
της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως, στην αναβάθμιση και στην
κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών μορφών
τουρισμού, στην κατασκευή μαρινών και θεματικών πάρκων»
επεσήμανε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας
διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «παρά την πανδημία, στην Ελλάδα
εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον τομέα του τουρισμού, με τη
διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως μπουτίκ ξενοδοχεία,
άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας είτε μέσω
συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων είτε μέσω πλήρους εξαγοράς,
αποδεικνύοντας το δυναμισμό της τουριστικής αγοράς και πως οι
επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία
Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισμού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό του
νομοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων,
λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας,
ξεπάγωσε και εκτιμάται ότι θα προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες. Το
μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η μοναδικότητα της
ακτογραμμής που θυμίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το
αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συμπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε μαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι
ένας τομέας με μεγάλες δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την
ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «My Residence-Golden
Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση ειδικής νομοθεσίας που επιτρέπει τη
μόνιμη διαμονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
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τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και
επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».

για

στρατηγικούς

Ο Υπουργός Τουρισμού, μιλώντας για τη διαχείριση της πανδημίας,
υπογράμμισε τη σημασία της καλής συνεργασίας του Δημοσίου με τον
ιδιωτικό τομέα, καθώς και με μια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγμα
του Τουρισμού. «Ανοίξαμε τον τουρισμό με ένα καλά οργανωμένο
σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, προετοιμάσαμε
πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονομική δραστηριότητα και
εκπαιδεύσαμε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους.
Δεύτερον, συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα που εφάρμοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα
ελέγχου και δοκιμών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο
εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέμεινε ασφαλής μέσα στο καλοκαίρι και το
δεύτερο κύμα της πανδημίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν
«χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαμε βραβεία για τα νησιά
μας, για τα ξενοδοχεία μας, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ για
πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισμού
παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές,
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να
επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η
Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου,
γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς
τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει Χάρης
Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Γεωργιάδης : Είµαστε εδώ για να διευκολύνουµε την επένδυση της Next.e.GΟ
«Είµαστε εδώ να βοηθήσουµε να ξεπεραστεί κάθε γραφειοκρατικό εµπόδιο, να βρούµε πρόσβαση σε κάθε
ευρωπαϊκή δράση και να διευκολύνουµε αυτή την επένδυση όπως µπορούµε» είπε ο υπουργός Ανάπτυξης
και Επενδύσεων ‘Αδωνις Γεωργιάδης στην εκδήλωση για την υπογραφή της «Επιστολής Πρόθεσης
Συνεργασίας» µεταξύ της Enterprise Greece και της Next.e.GO SE παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη.
Ο υπουργός τόνισε πως «είναι εξαιρετικά σηµαντικό ότι αυτή η επένδυση διαχέεται απ’ το κοινό µας
όραµα για ένα βιώσιµο µέλλον».
Στη συνέχεια πήραν το λόγο τόσο ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος
Παπαθανάσης όσο και ο υφυπουργός Χρίστος Δήµας οι οποίοι τόνισαν µε τη σειρά τους την προσπάθεια
που κάνει η κυβέρνηση για να αξιοποιηθούν από τους επιχειρηµατίες κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις
όπως είναι η µείωση φορολογικών υποχρεώσεων, επιδοτήσεις και άλλα.
Επισηµάνθηκε η σηµασία που δίνεται στην αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης ως στρατηγική
µας προτεραιότητα και ιδιαίτερη αναφορά έγινε για το κέντρου έρευνας και ανάπτυξης που θα
δηµιουργηθεί και στις υπερεκπτώσεις δαπανών που παρέχονται, ήδη, σε επιχειρήσεις που επενδύουν σε
R&D.
Πηγή Επίδοµα θέρµανσης : Πότε ανοίγει η πλατφόρµα – Πότε αναµένονται οι πληρωµές
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Επίδοµα θέρµανσης : Πότε ανοίγει η πλατφόρµα – Πότε αναµένονται οι
πληρωµές
Την ερχόµενη Τρίτη ή Τετάρτη αναµένεται να ανοίξει η ειδική πλατφόρµα της ΑΑΔΕ ώστε να ξεκινήσουν οι
αιτήσεις για το νέο επίδοµα θέρµανσης.
Το επίδοµα φέτος θα αφορά όχι µόνο όσους κάνουν χρήση πετρελαίου θέρµανσης αλλά και φυσικού
αερίου και ξύλων – πέλλετ για τις ορεινές περιοχές έως 2.500 κατοίκους.
Το ποσό θα κυµαίνεται από 80 ευρώ το ελάχιστο έως και 650 ευρώ.
Η πλατφόρµα αναµένεται να κλείσει γύρω στις 10 Ιανουαρίου µε τις πληρωµές να πραγµατοποιούνται
επίσης τον πρώτο µήνα του 2021, ενώ υπενθυµίζεται ότι για να λάβει κάποιος το σύνολο του επιδόµατος,
θα πρέπει να έχει κάνει αγορά καυσίµου τουλάχιστον διπλάσιας αξίας.
Τα κριτήρια χορήγησης της επιδότησης θέρµανσης δεν µεταβάλλονται σε σχέση µε την προηγούµενη
σεζόν.
Προβλέπεται δικαίωµα επιδότησης σε νοικοκυριά µε:
Συνολική αξία ακίνητης περιουσίας, έως 130.000 ευρώ για τους άγαµους, τους υπόχρεους σε
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το 250.000 ευρώ για τους έγγαµους ή µέρη συµφώνου
συµβίωσης και τις µονογονεϊκές οικογένειες και
Ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000 ευρώ για άγαµο υπόχρεο ή υπόχρεο σε
κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαµο υπόχρεο ή τους έγγαµους ή τα µέρη
του συµφώνου συµβίωσης το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Για τις
µονογονεϊκές οικογένειες το εισόδηµα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά
2.000 ευρώ για κάθε τέκνο µετά το πρώτο.
Ως προς τη διαδικασία, οι φορολογούµενοι θα πρέπει:
να εισέλθουν χρησιµοποιώντας του κωδικούς Τaxis
να επιλέξουν τον οικισµό που υπάγονται, µεταξύ περίπου 13.000 στους οποίους έχουν καταγραφεί
θερµοκρασίες. Αν δεν βρίσκουν τον οικισµό τους θα επιλέγουν την ένδειξη «άλλος» µε το επίδοµα να
υπολογίζεται µε βάση το µέσο όρο του δήµου τους
υποβάλλουν την αίτηση µε τα τιµολόγια που έχουν στη διάθεση τους
µέσω αλγορίθµου το σύστηµα θα υπολογίζει το επίδοµα που δικαιούται ο αιτούµενος.
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Θεοχάρης Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Γραφείο Τύπου
16.12.2020
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση.
Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο
εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε
ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν
«χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το
Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού
παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!
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Δειτε τι µας ετοιµάζουν για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ! Η Κίνα
άνοιξε τον δρόµο
Σε εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την τράπεζα
και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020 και το είχε αποκαλύψει το Σin, αλλά η
υλοποίησή του πάγωσε λόγω της πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα
κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Τουρισµός: ασφάλεια και υγεία σε πρώτο πλάνο
Αµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα στον τουρισµό σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece – Looking Ahead With Confidence”. Βέβαια
όπως πολλοί εκ των µετεχόντων στο συνέδριο ανέφεραν προς ώρας ,πρώτο ζητούµενο είναι η διασφάλιση
ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Όπως είπε η κα. Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director – LAMPSA Hellenic Hotels S.A. τα resorts
αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής, όπου
αναµένεται να καταγραφεί ζήτηση πιο άµεσα σε σχέση µε άλλους κλάδους. Παράλληλα είπε ότι στα
επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου
επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.
Η αναψυχή είπε θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός
και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εµπειρίες µε την
ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους σηµείωσε κ. Aνδρέας Ταπραντζής,
CEO – AVIS Greece.
Ο κ. Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την ανάπτυξη
20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη
κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel άνοιξε τις πόρτες και πάλι στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που πλέον
ονοµάζεται Brown Acropol στον αριθµό 1 της οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για
πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε γεγονός
αισιόδοξο για το µέλλον της αγοράς.
Ο κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO – HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την
εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης στην
Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η
επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος
τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν.
Ο κ. Paul Gomopoulos, Senior Managing Director – Hines Greece, η οποία επενδύει σε εµπορικά και
ξενοδοχειακά ακίνητα ( Grand Hyatt Athens, πεντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, κ.λ.π.), εµφανίστηκε αισιόδοξος
καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα. Ίσως ο συνεδριακός τουρισµός θα πάρει
περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός αναψυχής θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί
υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο κλάδος έχει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας
και της επιβίωσης για τους επόµενους 4-6 µήνες, παρά το φως στο τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο.
Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.
Ετικέτες: AVIS Greece.Blackstone GroupGrand Hyatt Athens

http://sofokleous10.gr/
Publication date: 16/12/2020 14:48
Alexa ranking (Greece): 1441
http://sofokleous10.gr/2020/12/16/5g-%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%bb%ce...

5G : Ολοκληρώθηκε η δηµοπρασία φάσµατος στην Ελλάδα
Συνολικά 372 εκατοµµύρια ευρώ άντλησε το δηµόσιο από τη δηµοπράτηση του ηλεκτροµαγνητικού
φάσµατος που θα αφιερωθεί στα δίκτυα πέµπης γενιάς.
Οι εταιρείες Cosmote, Vodafone και Wind απέκτησαν το δικαίωµα χρήσης σε τέσσερις ζώνες του φάσµατος
-700 MHz, 2 GHz, 3400-3800 MHz και 26 GHz.
Η αρχική τιµή εκκίνησης για κάθε δικαίωµα ξεκινούσε από τις 640.000 ευρώ για τα τµήµατα των
ραδιοσυχνοτήτων στη φασµατική περιοχή των 3600 MHz, και έφτανε στα 25,03 εκατ. ευρώ για τις
φασµατικές περιοχές 2 GHz και 700 MHz.
Οι τρεις εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το τίµηµα είτε εφάπαξ, είτε σε 10 δόσεις σε βάθος
15ετίας. Cosmote, Vodafone και Wind ήδη έχουν ανακοινώσει ότι θα προχωρήσουν γρήγορα τις επενδύσεις
για την ανάπτυξη των δικτύων 5G, µε στόχο να δώσουν τις πρώτες υπηρεσίες πέµπτης γενιάς µέσα στο
πρώτο τρίµηνο του 2021.
Αρχικά, τη νέα τεχνολογία θα γνωρίσουν οι κάτοικοι συγκεκριµένων περιοχών της Αθήνας και της
Θεσσαλονίκης, ενώ µέσα στα πρώτα τρία χρόνια τα δίκτυα 5G θα καλύψουν το 60% του πληθυσµού της
χώρας.
Η δηµοπρασία οργανώθηκε από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) από την
οποία αναµένονται επίσηµες ανακοινώσεις.
Η κινεζική Huawei θα διατηρήσει την παρουσία της στις υποδοµές ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρειών
κινητής τηλεφωνίας, όχι όµως στο δίκτυο κορµού (core network), το οποίο έχει αναλάβει κυρίως η Ericsson
αλλά στο σκέλος του ραδιοδικτύου (κεραίες και σταθµοί βάσης). H επιλογή της σουηδικής Ericsson ήρθε
µετά την απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τον εξοπλισµό της Huawei κάνοντας λόγο για κίνδυνο
εθνικής ασφάλειας.
Τα δίκτυα 5G προσφέρουν υψηλότερες ταχύτητες µεταφοράς δεδοµένων χάρη στη χρήση
ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων υψηλότερης συχνότητας σε σχέση µε τα δίκτυα τέταρτης γενιάς.
Το πρόβληµα είναι ότι τα σήµατα υψηλής συχνότητας δεν διαπερνούν τόσο εύκολα τοίχους και άλλα
εµπόδια –σε τέτοιες συνθήκες, οι χρήστες θα καλύπτονται από σήµα µικρότερης συχνότητας.
Η µέγιστη δυνατή ταχύτητα του 5G φτάνει θεωρητικά τα 10 gigabit ανά δευτερόλεπτο.
Για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας, όταν γίνει διαθέσιµη στο ευρύ κοινό, απαιτείται συσκευή
συµβατή µε το 5G.
Τα πρώτα µοντέλα κινητών 5G έχουν ήδη εµφανιστεί στην αγορά.
Περισσότερα κόκκινα δάνεια στις εταιρείες διαχείρισης στο τέλος του τρίτου τριµήνου 2020
December 16, 20202
Σταϊκούρας : Μειωµένο ενοίκιο και για καταστήµατα click away και παράδοσης κατ’ οίκον
December 16, 202067
Στο επίκεντρο συνεδρίου το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή
December 16, 202086
Προς µια ευρωπαϊκή ετικέτα καλής µεταχείρισης των ζώων
December 16, 202070
Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί αλλάζει
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Β. Κορκίδης: Θετικά τα µέτρα- Απαιτείται ένα «µορατόριουµ» οφειλών και πληρωµών
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Με άνοδο κοντά στο 2% το άνοιγµα του Χρηµατιστηρίου
December 16, 202091
Γεωργιάδης : Πιθανό να µην επιστραφεί µέρος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 1, 2 και 3
December 16, 202078
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Περισσότερα κόκκινα δάνεια στις εταιρείες διαχείρισης στο τέλος του τρίτου
τριµήνου 2020
Στα 32,9 δισ. ευρώ αυξήθηκε στο τρίτο τριµηνο του έτους η αξία των κόκκινων δανείων που
διαχερίζονται Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ). Σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η ονοµαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηµατικών δανείων
ανήλθε σε 11,453 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριµήνου του 2020, από 8,953 δισ. ευρώ στο τέλος του
προηγούµενου τριµήνου.
Αναλυτικότερα, η ονοµαστική αξία των δανείων προς τις µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ)
αυξήθηκε κατά 2.500 εκατ. ευρώ και διαµορφώθηκε σε 11,373 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριµήνου του
2020. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 5, 537 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς µικροµεσαίες
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).
Η ονοµαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα παρέµεινε
σταθερή στα 80 εκατ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριµήνου του 2020. Η ονοµαστική αξία των υπό διαχείριση
δανείων προς ελεύθερους επαγγελµατίες, αγρότες και ατοµικές επιχειρήσεις µειώθηκε κατά 386 εκατ.
ευρώ έναντι του προηγούµενου τριµήνου και διαµορφώθηκε σε 5,146 δισ. ευρώ στο τέλος του γ’ τριµήνου
του 2020.
Τέλος, η ονοµαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά µη κερδοσκοπικά
ιδρύµατα παρέµεινε σταθερή στα 16,378 δισ. ευρώ κατά το γ’ τρίµηνο του 2020. Αναλυτικότερα, τα υπό
διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν µείωση κατά 11 εκατ.
ευρώ και διαµορφώθηκαν σε 11,910 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση
κατά 11 εκατ. ευρώ και διαµορφώθηκαν σε 4,409 δισ. ευρώ.
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link
Invest in Greece Forum».
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει.

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης
απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να
επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800
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χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς
τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα
γιατί η Ελλάδα αλλάζει.
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Έρχεται νέος «Τειρεσίας» – Πώς θα λειτουργεί η «Αρχή Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης» και τι θα ελέγχει

Στη δηµιουργία µιας υπηρεσίας η οποία θα θυµίζει τον «Τειρεσία», αλλά θα έχει ακόµα πιο διευρυµένο
ρόλο και διαφορετική προσέγγιση, φαίνεται ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση.
Πρόκειται για την «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η σύσταση της οποίας, όπως είπε ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε αντίθεση µε τον «Τειρεσία», όπου καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και
υποθήκες, η Αρχή Πιστοληπτικής Ικανότητας θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε
βάση τη συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη
δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Βασικός στόχος της Αρχής θα είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και τράπεζες, ώστε να αξιολογείται
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και να συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Κατά τον τρόπο αυτό, όπως ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης
δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας, που θα συµβάλλει
στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, προσθέτοντας ότι στην ΤτΕ θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου, ενώ
πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη δηµιουργία του µηχανισµού θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστηµα.
Μόλις υλοποιηθεί το σχέδιο, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
The post Έρχεται νέος «Τειρεσίας» – Πώς θα λειτουργεί η «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» και τι θα
ελέγχει appeared first on economico.gr | Ειδήσεις | Νέα | Επικαιρότητα.
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S- 400: Οι αµερικανικές κυρώσεις και οι επιπτώσεις τους στην Τουρκία

Η iskra παραθέτει ρεπορτάζ του in.gr για τις αµερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας
χωρίς κατ’ανάγκη να υιοθετεί τις κρίσεις και τα στοιχεία που παρατίθενται:
Τι σηµατοδοτούν οι αµερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία – «Πονάει» τον Ερντογάν η απαγόρευση
εξαγωγής αµερικανικής τεχνολογίας σε οπλικά συστήµατα.
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει µε την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον
στην Άγκυρα για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά, από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση
για τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.

Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία.
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο
νοµοσχέδιο για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά
της Τουρκίας. Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος
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πρόεδρος των ΗΠΑ δεν το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία
του να αποδείξει ότι υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.
Τι έχει να χάσει η Τουρκία από τις κυρώσεις
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της
στερούν τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι
Ηνωµένες Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς
χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς.

Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Απαγόρευση χορήγησης αδειών για αγαθά και τεχνολογία
Απαγόρευση χορήγησης δανείων και πιστώσεων ύψους έως και 10 εκ δολάρια ετησίως
Απαγόρευση βοήθειας από την αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών
Εκεί, όµως, που αναµένεται να «πονέσει» περισσότερο η Τουρκία είναι στα προγράµµατα
κατασκευής και αναβάθµισης οπλικών συστηµάτων και µαχητικών, τα οποία ουσιαστικά
«παγώνουν».
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
1.
2.
3.
4.

Η
Η
Η
Η

εξαγωγή του επιθετικού ελικοπτέρου ΑΤΑΚ Τ-129
κατασκευή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hurjet
κατασκευή µεταγωγικών ελικοπτέρων Τ-70
αναβάθµιση των F-16 µε νέο ραντάρ AESA

Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα
ελικόπτερα σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.
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Οι εκτιµήσεις Ελλήνων διεθνολόγων για τις αµερικανικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον
βάζουν την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε
αµερικανικούς όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας – Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση
της παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.
Ψυχρολουσία στην Τουρκία – Απαντά µε απειλές για αντίποινα και NAVTEX
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων
των ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.

Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.
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O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει
«την αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S400 είχε προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές
κυρώσεις «έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».
Ικανοποίηση στην Αθήνα – Τι έχει να κερδίσει από τις κυρώσεις
Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για
την προµήθεια των S-400 εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
Πηγή:in.gr
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ

Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του
συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα
καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο
καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και... σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα
καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο
από την τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά
σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό
δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο
θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
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Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Έρχεται νέος «Τειρεσίας»: Πώς θα λειτουργεί & τι θα ελέγχει η «Αρχή
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης»
Στη δηµιουργία νέας υπηρεσίας, η οποία θυµίζει τον «Τειρεσία», έχοντας όµως ακόµα πιο
διευρυµένο ρόλο και διαφορετική προσέγγιση, φαίνεται ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση.
Εξατοµικευµένο προφίλ συµπεριφοράς
Πρόκειται για την «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η σύσταση της οποίας, όπως είπε ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε αντίθεση µε τον «Τειρεσία», όπου καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και
υποθήκες, η Αρχή Πιστοληπτικής Ικανότητας θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε
βάση τη συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη
δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης
Βασικός στόχος της Αρχής θα είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και τράπεζες, ώστε να αξιολογείται
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και να συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Κατά τον τρόπο αυτό, όπως ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης
δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας, που θα συµβάλλει
στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, προσθέτοντας ότι στην ΤτΕ θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου, ενώ
πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη δηµιουργία του µηχανισµού θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστηµα.
Πώς θα λειτουργεί
Μόλις υλοποιηθεί το σχέδιο, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
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Σταϊκούρας : Μειωµένο ενοίκιο και για καταστήµατα click away και παράδοσης
κατ’ οίκον
Το µειωµένο κατά 80% ενοίκιο για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο που ανακοίνωσε από τη Βουλή ο
πρωθυπουργός, αφορά όλες τις επιχειρήσεις που παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή µετά τις 16
Δεκεµβρίου, ακόµα και αν λειτουργούν µε το σύστηµα παράδοσης εκτός του καταστήµατος ή παραδόσεις
κατ’ οίκον και τα εστιατόρια που λειτουργούν µε διανοµή προϊόντων, τόνισε στο ΣΚΑΙ 100,3 ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας.
Τόνισε ότι οι ιδιοκτήτες θα αποζηµιωθούν για το 60% του µηνιαίου συµφωνηµένου µισθώµατος, και όχι επί
της απώλειας.
Όπως εξήγησε, µε αυτό τον τρόπο επιµερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 60% στο κράτος, 20% στον
εκµισθωτή και 20% στην επιχείρηση.
Ο υπουργός σηµείωσε ότι για την ώρα δεν έχουν ληφθεί αντίστοιχες πρωτοβουλίες για τα νοµικά
πρόσωπα.
Ο κ Σταϊκουρας πρόσθεσε ότι ισχύει παράλληλα η µείωση κατά 40% του ενοικίου και για τους
εργαζόµενους που βρίσκονται σε αναστολή.
Για την επιστρεπτέα προκαταβολή 5, που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σηµείωσε ότι αφορά και τους
µήνες Νοέµβριο και Δεκέµβριο και θα έχει κατώτατο όριο ενίσχυσης τα χίλια ευρώ.
Ο υπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόµενο για νέες πρωτοβουλίες τον Ιανουάριο, (ενώ τόνισε ότι η
κυβέρνηση έχει κάνει ορθή χρήση των ταµειακών διαθεσίµων ώστε να µπορεί να στηρίζει την κοινωνία για
όσο χρειαστεί.
Σχετικά µε το αν θα αλλάξει το όριο του 30% για τις ηλεκτρονικές αποδείξεις για το αφορολόγητο, τόνισε
ότι µέχρι στιγµής δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση.
Ο κ Σταϊκούρας επισήµανε ότι η επιστροφή στην κανονικότητα δε θα είναι άµεση, αλλά θα γίνει σταδιακά.
Στο επίκεντρο συνεδρίου το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
Οικονοµία
16 Δεκεµβρίου 2020
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
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Έρχεται νέος «Τειρεσίας» – Πώς θα λειτουργεί η «Αρχή Πιστοληπτικής
Αξιολόγησης» και τι θα ελέγχει

Follow @Economiconews
Στη δηµιουργία µιας υπηρεσίας η οποία θα θυµίζει τον «Τειρεσία», αλλά θα έχει ακόµα πιο διευρυµένο
ρόλο και διαφορετική προσέγγιση, φαίνεται ότι προσανατολίζεται η κυβέρνηση.
Εξατοµικευµένο προφίλ συµπεριφοράς
Πρόκειται για την «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η σύσταση της οποίας, όπως είπε ο υπουργός
Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σε αντίθεση µε τον «Τειρεσία», όπου καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και
υποθήκες, η Αρχή Πιστοληπτικής Ικανότητας θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε
βάση τη συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα
ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη
δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης
Βασικός στόχος της Αρχής θα είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και τράπεζες, ώστε να αξιολογείται
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και να συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Κατά τον τρόπο αυτό, όπως ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, θα δηµιουργηθεί ένας µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης
δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας, που θα συµβάλλει
στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, προσθέτοντας ότι στην ΤτΕ θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου, ενώ
πληροφορίες αναφέρουν ότι για τη δηµιουργία του µηχανισµού θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστηµα.

https://economico.gr/
Publication date: 16/12/2020 13:51
Alexa ranking (Greece): 734
https://economico.gr/erchetai-neos-teiresias-pos-tha-leitourgei-i-archi-pistoliptikis-...

Πώς θα λειτουργεί
Μόλις υλοποιηθεί το σχέδιο, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
Περισσότερες Ειδήσεις
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
***
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum». Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι
«παρά…
Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: naftemporiki.gr
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Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
Επιχειρήσεις
16 Δεκεµβρίου 2020
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι
«παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, µε τη
διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ. Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως
µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης
ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι
επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την
Πλατεία Συντάγµατος». Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού
πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια
καθυστέρησης, η επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται
ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της
ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές». Ο κ. Θεοχάρης
αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας
που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα τουλάχιστον 250
χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας». Ο Υπουργός Τουρισµού,
µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής συνεργασίας του Δηµοσίου
µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα του Τουρισµού. «Ανοίξαµε
τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, προετοιµάσαµε
πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα εκατοντάδες
χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα
χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19,
το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα
παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά
όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας,
ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού
παγκοσµίως». Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει.
Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει
απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο
τουριστικό προορισµό».Χάρης ΘεοχάρηςCapital Link Greek Investor ForumξενοδοχείαΤουρισµόςαθηναϊκη
ριβιεραΜΑΡΙΝΕΣθεµατικά πάρκα
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Σηµαντικά αυξηµένη η παρουσία των venture capital στην Ελλάδα
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital – private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
‘αγγίζουν’ τα 450 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
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Χάρης Θεοχάρης προς επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό
προφίλ κάθε δανειολήπτη - οφειλέτη

Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα
δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει
λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη
συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα
υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε
φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί
όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο. Όπως ανακοίνωσε ο
υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο
Capital Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης
Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που
κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της
Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε
ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για
νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του
Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα
συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν
δάνειο. Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας»,
ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες πηγές θα χρειαστεί αρκετό
χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά». Το σχέδιο αποσκοπεί
στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις
αποτιµήσεις των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι
τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία αποτελεσµατικών µηχανισµών
αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα. Με τη λειτουργία του
φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε
τράπεζα ή σε κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται»
το σύνολο της πιστοληπτικής του συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών
του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε
βάση τη συµπεριφορά του ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα
εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία
καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και
υποθήκες. naftemporiki
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Αλλάζουν όλα στη χορήγηση δανείων µε τον... σούπερ Τειρεισία του ΥΠΟΙΚ
Στην αλλαγή του τρόπου πρόσβασης σε δανεισµό όλων των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προχωρά
το υπουργείο Οικονοµικών, µέσω ενός νέου Τειρεσία, στον οποίο θα καταγράφονται όλες οι οφειλές σε
τράπεζες και Δηµόσιο, στο πλαίσιο της προσπάθειας του οικονοµικού επιτελείου για την αντιµετώπιση του
ιδιωτικού χρέους.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο 22o ετήσιο Capital
Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης»
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και
συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε όσα ανέφερε ο ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική
Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα
φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε κάποια επιχείρηση για δάνειο ή
συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του συµπεριφοράς.
Αυτό σηµαίνει ότι οι τράπεζες θα έχουν πλήρη εικόνα και των οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών
προσώπων στο Δηµόσιο και στα ασφαλιστικά ταµεία και όχι µόνο των δεδοµένων που περιλαµβάνονται
σήµερα στον Τειρεσία, σχετικά µε τις καθυστερήσεις στην πληρωµή οφειλών στις τράπεζες. Με βάση αυτή
τη συνολική εικόνα θα βγαίνει µια συνολική βαθµολογία για κάθε υποψήφιο δανειολήπτη (credit
scoring), η οποία θα µεταβάλλεται µε την πάροδο του χρόνου, ανάλογα µε τη συµπεριφορά του στην
εξυπηρέτηση οφειλών.
Έτσι, για παράδειγµα, ένα φυσικό πρόσωπο που ζητάει ένα καταναλωτικό δάνειο από τράπεζα, χωρίς να
έχει οποιαδήποτε οφειλή σε τράπεζα σε καθυστέρηση, ή ακόµη και χωρίς να έχει καν κάποιο ανοικτό
υπόλοιπο δανείου, θα µπορεί να αποκλείεται από το δανεισµό, στην περίπτωση που έχει υπέρογκες ή και
καθυστερούµενες οφειλές στην εφορία ή σε ασφαλιστικό ταµείο.

Θα συνεχιστούν τα µέτρα στήριξης
Παράλληλα, ο κ. Σταϊκούρας υποστήριξε ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα
ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται από το NextGen EU (Ταµείο Ανάκαµψης), ενώ έκανε αναφορά σε
όσες µεταρρυθµίσεις έχουν γίνει µέσα στην πανδηµία αναφέροντας την προώθηση αποκρατικοποιήσεων,
τον νέο πτωχευτικό κώδικα, τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος της εταιρικής
διακυβέρνησης αλλά και του θεσµικού πλαισίου για την καταπολέµηση της διαφθοράς.
Τέλος, τόνισε πως και για την επόµενη χρονιά στόχος του υπουργείου και της κυβέρνησης παραµένει η
στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδηµία και επεσήµανε την
ανάγκη µαζί µε την αξιοποίηση των πόρων του Ταµείου Ανάκαµψης και την προώθηση µεταρρυθµίσεων να
κλείσει το επενδυτικό κενό που έχει η Ελλάδα επί δεκαετίες.
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Investment funds targeted in operator DEDDIE’s 49% sale
Power utility PPC’s forthcoming sale of a 49 percent stake in subsidiary firm DEDDIE/HEDNO, the distribution
network operator, will not be limited to potential buyers with energy-market backgrounds, according to the sale’s
terms, published yesterday, suggesting the seller is aiming to attract investment funds.
DEDDIE/HEDNO’s investment plan for the next five years is worth 2.3 billion euros, including 850 million euros for a
nationwide digital power meter upgrade, an amount the government will seek to draw from the EU recovery fund.
Three major infrastructure funds have already expressed unofficial interest in the operator’s sale through a market test
staged by Goldman Sachs, sources informed.
The sale is planned to take place over two stages, beginning with expressions of interest by candidates until a
January 29 deadline, followed by a second round of binding bids from second-round qualifiers.
They will be given access to a virtual data room for evaluations before binding offers are shaped and submitted.
The government will aim to complete DEDDIE/HEDNO’s partial privatization in the first half of 2021, energy minister
Costis Hatzidakis noted during an online Capital Link Forum staged yesterday.
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Θεοχάρης: Επενδύστε σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα που αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
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Δηµόσιο
ΕΦΚΑ
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Γιάννης Τσακίρης: “Δηµιουργούµε τις συνθήκες για πλήρη άνθηση των VCs
στην Ελλάδα”
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital – private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
‘αγγίζουν’ τα 450 εκατ. ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατ. ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.

https://travel-tourism.news-24.gr/
Publication date: 16/12/2020 13:17
Alexa ranking (Greece): 8746
https://travel-tourism.news-24.gr/category/gr/page/2/

ΠΟΞ: Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων λειτουργούν νόµιµα µόνο για την
εξυπηρέτηση των διαµενόντων Απόφαση: Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων δεν
θα λειτουργήσουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά ΠΟΞ: Τα εστιατόρια
των ξενοδοχείων λειτουργούν νόµιµα µόνο για την εξυπηρέτηση των
διαµενόντων Ανάδειξη του σπηλαίου «Καταφύκι» Δρυοπίδας Κύθνου Κλειστά
τα εστιατόρια των ξενοδοχείων την εορταστική περίοδο ΠΟΞ: Αποφασίστε αν
τα ξενοδοχεία είναι ανοιχτά ή κλειστά WindowSwap: Με ένα κλικ θα
απολαύσετε υπέροχη θέα από τα… παράθυρα του κόσµου! Μελέτη Εθνικής
Τράπεζας: Καταλυτική η αναβάθµιση υποδοµών για την αλλαγή τουριστικού
µοντέλου Νέο Hilton ανοίγει στο Ντουµπάι Ο Οργανισµός Τουρισµού
Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την πόλη σε εξειδικευµένους τουριστικούς
πράκτορες Μείωση 80% στα ενοίκια | Ποιες επιχειρήσεις αφορά Η Σίφνος στους
ονειρικούς προορισµούς του κόσµου Lockdown: Όλα τα µέτρα για τις γιορτές –
Με ποιο SMS θα… κάνουµε ρεβεγιόν & οι 4 εξαιρέσεις για µετακίνηση εκτός
νοµού Εν µέσω lockdown συνεχίζ
Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων λειτουργούν νόµιµα µόνο για την εξυπηρέτηση των διαµενόντων σε αυτά
και µε συγκεκριµένους αυστηρούς όρους και κανόνες που τηρούν, τονίζει σε ανακοίνωσή της η
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων, απαντώντας σε σχετικά δηµοσιεύµατα και καταγγελίες. “Τα
εστιατόριά µας δεν είναι δυνατόν να κλείσουν όσο τα ξενοδοχεία µας παραµένουν ανοικτά και σε
λειτουργία, καθώς οι πελάτες … [Read more...]
Η Γενική Γραµµατεία Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Επενδύσεων ενηµερώνει τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το καταναλωτικό κοινό, ότι τα εστιατόρια των
ξενοδοχείων κατά την παραµονή και ανήµερα των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, δεν θα
λειτουργήσουν. Θα επιτρέπεται µόνον η, στους διαµένοντες, υπηρεσία σερβιρίσµατος στο δωµάτιο (room
service). Εντός των … [Read more...]
Τα εστιατόρια των ξενοδοχείων λειτουργούν νόµιµα µόνο για την εξυπηρέτηση των διαµενόντων σε αυτά
και µε συγκεκριµένους αυστηρούς όρους και κανόνες που τηρούν, τονίζει σε ανακοίνωσή της η
Πανελλήνια Οµοσπονδιά Ξενοδόχων, απαντώντας σε σχετικά δηµοσιεύµατα και καταγγελίες. "Τα
εστιατόριά µας δεν είναι δυνατόν να κλείσουν όσο τα ξενοδοχεία µας παραµένουν ανοικτά και σε
λειτουργία, καθώς οι … [Read more...]
Στη σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήµου Κύθνου για
το έργο «Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας ν. Κύθνου», προέβησαν ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου,
Γιώργος Χατζηµάρκος και ο Δήµαρχος Κύθνου, Σταµάτης Γαρδέρης. Αντικείµενο της Προγραµµατικής
Σύµβασης είναι η άσκηση της αρµοδιότητας υλοποίησης του έργου ανάδειξης του σπηλαίου Δρυοπίδας
Κύθνου από την … [Read more...]
Σε αναστολή θα βρίσκεται η λειτουργία των εστιατορίων ξενοδοχείων κατά την παραµονή και ανήµερα
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Θα επιτρέπεται µόνον η,
στους διαµένοντες, υπηρεσία σερβιρίσµατος στο δωµάτιο (room service). “Η κυβέρνηση θα βάλει «φρένο»
στα … [Read more...]
Νέος τραγέλαφος µε την λειτουργία των ξενοδοχείων και την πρωτοφανή αβελτηρία της Πολιτείας, όπου
διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες άγονται και φέρονται. Νέο κατόρθωµα, µετά τις αλλαγές των
διαφόρων µέτρων που ανακοινώνονται, ακόµη και εντός της ίδια ηµέρας,η “φασαρία” γύρω από την
λειτουργία των εστιατορίων των ξενοδοχείων, για την εξυπηρέτηση των διαµενόντων σε αυτά. Σύµφωνα
µε πληροφορίες, … [Read more...]
Μια νέα εφαρµογή επιτρέπει στους χρήστες να θαυµάσουν τη θέα από τα παράθυρα των χρηστών σε
διάφορα σηµεία του πλανήτη… Μπορούµε να ανεβάσουµε και τη δική µας! Μπορεί πλέον να µην έχουµε τη
δυνατότητα να ταξιδέψουµε στον κόσµο αλλά η τεχνολογία τουλάχιστον µας βοηθά να κάνουµε νοερά
ένα ταξίδι. Όπως και µε το Drive&Listen, τώρα µια νέα εφαρµογή, το WindowSwap µάς µεταφέρει στις πόλεις
του … [Read more...]
Στη νέα µελέτη της Διεύθυνσης Οικονοµικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας, διερευνώνται οι προκλήσεις
των ελληνικών ξενοδοχείων στη µετά κορονοϊού εποχή, ενώ παράλληλα εξετάζονται οι απαραίτητες

https://travel-tourism.news-24.gr/
Publication date: 16/12/2020 13:17
Alexa ranking (Greece): 8746
https://travel-tourism.news-24.gr/category/gr/page/2/

ενέργειες που θα καταστήσουν τον κλάδο ανταγωνιστικό στις νέες συνθήκες, υπό το πρίσµα του Σχεδίου
Ανάκαµψης για την Ελληνική Οικονοµία. Η πανδηµία που προκλήθηκε από τον covid-19 και τα µέτρα που
λήφθηκαν … [Read more...]
Το 23-όροφο DoubleTree by Hilton M Square ανοίγει τις πόρτες του στην ιστορική περιοχή του Ντουµπάι. Tο
ξενοδοχείο διαθέτει 327 µοναδικά διακοσµηµένα δωµάτια και σουίτες ξενοδοχείου που θα εξυπηρετούν
τόσο ταξιδιώτες επαγγελµατίες όσο και ταξιδιώτες αναψυχής, καθώς και 131 κατοικίες µε εξυπηρέτηση
για σύντοµη ή παρατεταµένη διαµονή. Το ξενοδοχείο είναι ανοιχτό και καλωσορίζει τους σύγχρονους …
[Read more...]
Με τα τουριστικά πλεονεκτήµατα του προορισµού, τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού και τα
γαστρονοµικά ατού της πόλης ο Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης κέρδισε το ενδιαφέρον των
Πολωνών Travel Agents στα Live on B2B meetings στο GREEK POLISH ALTERNATIVE TOURISM &
GASTRONOMY WORK SHOP. Το εικονικό εργαστήρι εναλλακτικού Τουρισµού και Γαστρονοµίας
πραγµατοποιήθηκε 8 µε 10 Δεκεµβρίου 2020 µε τη … [Read more...]
Για το λιανεµπόριο, την εστίαση, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τα γυµναστήρια, τον τουρισµό, τις
µεταφορές και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή,
µειώνεται το ενοίκιο για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των υγειονοµικών
επιλογών την επόµενη περίοδο. Το 60% του µηνιαίου συµφωνηµένου µισθώµατος, και όχι επί της απώλειας,
θα … [Read more...]
Στην κατηγορία µε τους ονειρικούς προορισµούς του κόσµου για το 2020 τοποθετεί τη Σίφνο η βρετανική
εφηµερίδα Evening Standard, ανάµεσα σε ιδιαίτερες περιοχές από όλο τον
κόσµο https://www.standard.co.uk/escapist/travel/dream-destinations, όπως η Ανδαλουσία, το Κάπρι, η
ακτογραµµή του Μεξικού και η Ζάµπια. INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ «Με εξαιρετική κουζίνα,
πανέµορφες εκκλησίες και … [Read more...]
Τα φετινά Χριστούγεννα είναι το δίχως άλλο διαφορετικά από όλα τα προηγούµενα, µε την πανδηµία να
µας περιορίζει στα σπίτια µας για τις γιορτές. Ρεβεγιόν µε SMS, λίγα άτοµα στο γιορτινό τραπέζι και
µετακινήσεις εκτός νοµού µε εξαιρέσεις… Με τους λοιµωξιολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
για µια τρίτη έξαρση του κορονοϊού τον Ιανουάριο εάν δεν προσέξουµε και δεν µείνουµε στο σπίτι τις …
[Read more...]
Εν µέσω lockdown συνεχίζεται και τον Δεκέµβριο η πτώση των τιµών στα ξενοδοχεία της Αθήνας σύµφωνα
µε σχετικά στοιχεία από την Trivago. Eιδικότερα, µείωση της τάξης του 15% καταγράφουν οι on-line
ξενοδοχειακές τιµές στην Αθήνα. Η µέση on-line τιµή ανά διανυκτέρευση σε δίκλινο δωµάτιο
διαµορφώνεται στα 122 ευρώ έναντι 144 ευρώ τον Δεκέµβριο του 2019. Με βάση τη λίστα 17 δηµοφιλών
ευρωπαϊκών … [Read more...]
Ποια είναι Ασπρόλιµνη της Ελλάδας Από τη µία βουνά, ποτάµια, λίµνες και ακτές που είναι φηµισµένες και
έχουν διακριθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Από την άλλη λιγότερο γνωστά µέρη που έχουν το δικό τους
ενδιαφέρον. Πράγµα το οποίο ανακαλύπτεις όταν εξερευνείς σιγά σιγά όλες τις γωνιές της χώρας µας.
Έχει τόσες κρυµµένες οµορφιές και ιδιαιτερότητες που το µόνο που χρειάζεται είναι διάθεση να
εξερευνείς … [Read more...]
Παµπ και εστιατόρια στο Λονδίνο κλείνουν ξανά από σήµερα για τρίτη φορά από το ξέσπασµα της
πανδηµίας του κορωνοϊού, καθώς η πρωτεύουσα της Βρετανίας και κάποιες περιοχές στη νότια Αγγλία
περνούν στην υψηλότερη βαθµίδα του συστήµατος τριών επιπέδων που ισχύει για την επιβολή
περιορισµών. Σύµφωνα µε τα βρετανικά µέσα ενηµέρωσης, 34 εκατοµµύρια κάτοικοι της Αγγλίας, το 61%
του πληθυσµού της … [Read more...]
Το ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία σηµείωσε απότοµη άνοδο κατά το τρίτο τρίµηνο του 2020 και ανήλθε σε
9% σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονοµικών Μελετών της Γαλλίας. Το
τρίτο τρίµηνο 2020, ο αριθµός των ανέργων, έφτασε τα 2,7 εκατ. άτοµα στο σύνολο της Γαλλίας
αυξηµένος κατά 628.000 άτοµα. Κατά τη διάρκεια του τριµήνου, το ποσοστό ανεργίας σηµείωσε άνοδο 1,9
µονάδων … [Read more...]
της Εύας Οικονοµάκη Στις µεταρρυθµίσεις που έχει πραγµατοποιήσει από το 2019 µέχρι σήµερα η ελληνική
κυβέρνηση στην κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχεδίων αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του 22ου
ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης θεοχάρης, επισηµαίνοντας ότι ο
τουρισµός, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς άξονες της οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας, …
[Read more...]
της Εύας Οικονοµάκη Στην ανάγκη µετασχηµατισµού του τουριστικού µοντέλου της Ελλάδας στη µετάCOVID-19 εποχή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό για την προσέλκυση ξένων
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COVID-19 εποχή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό για την προσέλκυση ξένων
τουριστών, εστιάζει στη νέα µελέτη της Διεύθυνσης Οικονοµικής Ανάλυσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(ΕΤΕ). Όπως αναφέρεται, η επέλαση της πανδηµίας φαίνεται ότι προκαλεί µεταβολές στα κριτήρια
επιλογής ταξιδιωτικών … [Read more...]
O Φορέας Διαχείρισης Χελµού-Βουραϊκού προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου
των Υπηρεσιών «Υπολογισµός και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του
Βουραϊκού ποταµού». Ως καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών από τους ενδιαφερόµενους ορίστηκε η
Δευτέρα 28 Δεκεµβρίου στις 13:00 µ.µ. ενώ την ίδια ηµέρα στις 14:00 θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός. Η
εκτιµώµενη αξία της … [Read more...]
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Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: «Οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών
παραµένουν πολλές»
Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: «Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα» επεσήµανε ο υπουργός
Τουρισµού στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Στις ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα για επενδύσεις αναφέρθηκε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum» που πραγµατοποιήθηκε
διαδικτυακά λόγω της πανδηµίας. «Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της
ελληνικής αγοράς και, κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση
ειδικών µορφών τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», τόνισε.
Απευθυνόµενος στους ξένους επενδυτές, είπε: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800.000 κρεβάτια
ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς,
γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Παράλληλα, σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του «fast-track», µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».

Ακόµη, ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισµό του
νοµοθετικού πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών
επενδύσεων, υπογραµµίζοντας:
«Μετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας,
ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής
είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο
και το κέντρο της πόλης. Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».

Κάνοντας ειδική µνεία στη διαχείριση της πανδηµίας, αναφέρθηκε στη σηµασία της καλής συνεργασίας
του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα του
τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
«EVA» για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», είπε χαρακτηριστικά.
Γράψτε το σχόλιο σας
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει» είπε
στους ξένους επενδυτές ο Χάρης Θεοχάρης
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού
κ. Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις,
ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ.
ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο
κέντρο της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς,
αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν
την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια
καθυστέρησης, η επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται
ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της
ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε
τρεις πυλώνες. Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και
εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό
τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και
δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε
σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε
γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας
πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό
προορισµό».
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Πηγή: naftemporiki.gr
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζ

Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Χ. Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
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να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ο Πάιατ λέει ξεκάθαρα: η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο για την Αµερική!

Την ώρα που ψηφίζονταν ο πιο αντιλαϊκός προϋπολογισμός των τελευταίων ετών με
τις πολεμικές δαπάνες να γιγαντώνονται -ενώ καθημερινά πληροφορούμαστε για το
πόσο γενναιόδωρου είναι η κυβέρνηση της ΝΔ με την Αστυνομία- ένα δημοσίευμα
για την παρέμβαση του Αμερικανού πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, στο 22ο Capital Link Invest
in Greece Forum, έβαζε το πολιτικό-οικονομικό και στρατιωτικό πλαίσιο της
Στρατηγικού χαρακτήρα Πολεμικής Συμμαχίας Ελλάδας-ΗΠΑ.
Το λέμε ξεκάθαρα: οι πολεμικοί εξοπλισμοί της κυβέρνησης ΝΔ εξυπηρετούν τις
ανάγκες του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού για τις ΑΟΖ, τα ενεργειακά
κοιτάσματα και τον έλεγχο των θαλάσσιων εμπορικών-ενεργειακών ροών,
εξυπηρετούν τις ανάγκες του ελληνικού κράτους που γίνεται η αιχμή του
αμερικανικού και νατοϊκού δόρατος στην σύγκρουση του με την Ρωσία.
Υπάρχει συνέχεια ανάμεσα στην συμφωνία των Πρεσπών και τον ρόλο που
αναλαμβάνει το ελληνικό κράτος στα Βαλκάνια, στην όξυνση των ανταγωνισμών σε
Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, στην αναδιοργάνωση του ελληνικού στρατού και
στον διευρυμένο πολεμικό ρόλο που διεκδικεί στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών
σχεδιασμών και επιχειρήσεων.
Αυτή είναι η στρατηγική αναβάθμιση του αστικού ελληνικού κράτους.
Παρανομαστής της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ το ενεργειακό ζήτημα.
Το λέει ξεκάθαρα ο Αμερικανός πρέσβης...
Του απαντάμε: Αμερικάνοι Δολοφόνοι των λαών GO HOME
Πάιατ: Η Ελλάδα μπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
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Το μήνυμα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια χώρα που μπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο ψηφιακά, με τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει μπροστά με
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακομματικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς μεταβαίνουμε σε μια νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
ομάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήμανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεμέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήμερη επίσκεψη θα
πραγματοποιήσει αύριο και την Πέμπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».

Αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιμο ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωμένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραμματισμένες συνδέσεις με τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι μέρος της «τολμηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.

Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιμης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγματοποιηθούν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε αναδυόμενους τομείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήμανε μάλιστα πως σε συνδυασμό με τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισμό των λιμένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρέσβης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόμενη διμερή σχέση» στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγμα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αμερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σημείωσε επιπρόσθετα πως μέσω του επερχόμενου
προγράμματος εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθμισμένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυμένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν μια εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
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Εστιάζοντας στην οικονομική διάσταση της διμερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αμερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δημοκρατικά ιδανικά μας». Πιο συγκεκριμένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα μας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόμβου καινοτομίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σημείο, ο Αμερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσμιων και ιδιαίτερα Αμερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόμενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιμη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νομικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίμησε
μάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα μεταμορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Δηµήτρης Μάνωλης-ΑΠΕ
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Θεοχάρης: Επενδύστε σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα που αλλάζει
Follow @report247gr
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Follow @report247gr
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Μητσοτάκης: Άµεση προτεραιότητα η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η
στήριξη επιχειρήσεων
- Τα βασικά σηµεία της οµιλίας του πρωθυπουργού στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Την προστασία των θέσεων εργασίας, τη στήριξη εργαζοµένων και επιχειρήσεων εν καιρώ κορονοϊού,
αλλά και τη δροµολόγηση των αναγκαίων για τη χώρα επενδύσεων, προκειµένου να επιταχυνθεί η
ανάκαµψη της οικονοµίας προέταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως τις κύριες προτεραιότητες
της διακυβέρνησης του, κατά την οµιλία του στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, που
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µε
τη συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.
«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο», σηµείωσε ο πρωθυπουργός.
Στο φετινό Συνέδριο µε τίτλο «Ελλάδα - Κοιτώντας µπροστά µε αυτοπεποίθηση», ο κ. Μητσοτάκης επέµεινε
πως παρ όλη την αναταραχή, που προξένησε στη χώρα µας και σε ολόκληρο το κόσµο η πανδηµία covid, το
βασικό µήνυµα περί µεταρρυθµίσεων παραµένει επίκαιρο: «Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων
για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή
της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας,
η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα
ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη εφαρµοστεί».
Επιπλέον, απηύθυνε κάλεσµα προς τους επενδυτές να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα
µας, αλλά και προς τους εργαζόµενους από άλλες χώρες να εργαστούν από την Ελλάδα λαµβάνοντας
υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει, ενώ έκανε µνεία και στις επενδύσεις,
που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριµένα τόνισε «παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων
επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό
πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η Pfizer,
εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει ένα
δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης» και επισήµανε ότι «τα σχέδια που
συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και να
διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό».
Σε ό,τι αφορά στα µονιµότερα χαρακτηριστικά που εκτιµάται ότι θα αποκτήσει η αποκεντρωµένη, εξ
αποστάσεως εργασία, ο κ. Μητσοτάκης σηµείωσε ότι «δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε
κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα
ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου
κεφαλαίου».
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, πάντως, να αναφερθεί και στη µείωση της φορολογίας, κεντρικό πυλώνα
της κυβερνητικής πολιτικής. «Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος,
τώρα µειώνουµε και τη φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων
εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράµµισε την
εν εξελίξει ψηφιοποίηση του Δηµοσίου πέραν της καταπολέµησης της γραφειοκρατίας. «Απλοποιούµε και
ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του
κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και
η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους» τόνισε.
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Χ. Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει - [Fimotro.gr]
"Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων" επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο "Capital Link Invest in Greece Forum". Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι
"παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, µε τη
διαδικασία του 'fast-track', µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ. Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως
µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης
ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι
επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την
Πλατεία Συντάγµατος". Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα...
"Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων" επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο "Capital Link Invest in Greece Forum". Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι
"παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, µε τη
διαδικασία του 'fast-track', µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ. Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως
µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης
ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι
επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την
Πλατεία Συντάγµατος". Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα...
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Credit bureau: Το σύστηµα που θα παρακολουθεί χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες, ΔΕΚΟ
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το
σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του
υποψήφιου δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ
Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς
και, κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση
ειδικών µορφών τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο
υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link
Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Προς µια ευρωπαϊκή ετικέτα καλής µεταχείρισης των ζώων
Υπογραµµίζοντας τον πρωταρχικό στόχο της βελτίωσης της καλής διαβίωσης των ζώων για όσο το
δυνατόν περισσότερα ζώα παραγωγής τροφίµων, η Κοµισιόν προέβη στην έγκριση συµπερασµάτων για ένα
ευρωπαϊκό σήµα καλής µεταχείρισης των ζώων.
Μέσω των εγκεκριµένων συµπερασµάτων, το Συµβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει
πρόταση σχετικά µε µια ευρωπαϊκή ετικέτα καλής µεταχείρισης των ζώων για τρόφιµα που παράγονται
σύµφωνα µε πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων υψηλότερα από εκείνα της νοµοθεσίας της ΕΕ.
Όπως επισήµανε η Julia Klöckner, οµοσπονδιακή υπουργός Τροφίµων και Γεωργίας της Γερµανίας, «η καλή
διαβίωση των ζώων υπήρξε προτεραιότητα για την Προεδρία και είµαι πολύ χαρούµενη που βλέπω ότι
γίνεται πλέον προτεραιότητα της ΕΕ για πιο φιλόδοξα και υψηλότερα πρότυπα. Μια κοινή ετικέτα της ΕΕ
για την καλή µεταχείριση των ζώων θα αύξανε την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στις αγορές µας και θα
επέτρεπε στους καταναλωτές να κάνουν πιο ενηµερωµένες επιλογές. Θα βοηθούσε επίσης την
επιβράβευση των παραγωγών που τηρούν αυτά τα πρότυπα».
Οι υπουργοί υποστήριξαν τις απαιτήσεις των καταναλωτών να αναγνωρίζουν εύκολα τα τρόφιµα που
παράγονται βάσει ισχυρότερων προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων και, µέσω των συµπερασµάτων,
ζήτησαν να ληφθούν υπόψη συγκεκριµένα κριτήρια κατά την ανάπτυξη σήµατος σε επίπεδο ΕΕ.
Μεταξύ άλλων, οι υπουργοί τόνισαν την ανάγκη να υπερβούν τις τρέχουσες νοµικές απαιτήσεις της ΕΕ για
την καλή µεταχείριση των ζώων, να συµπεριλάβουν σταδιακά όλα τα είδη ζωικού κεφαλαίου στην ετικέτα
που καλύπτει ολόκληρη τη διάρκεια ζωής τους (επίσης, µεταφορά και σφαγή) και να διασφαλιστεί η οµαλή
αλληλεπίδραση µε τις υπάρχουσες ετικέτες.
Στο επίκεντρο συνεδρίου το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα στην ψηφιακή εποχή
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ
Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν μπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει μεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταμεία ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
μιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί μηχανισμός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας.
Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιμο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας.
Τώρα θα υλοποιηθεί με χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr,
προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συμπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα
κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται το
προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
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Στο επίκεντρο συνεδρίου το µέλλον του αγροδιατροφικού τοµέα στην ψηφιακή
εποχή
Το «Μέλλον του Αγροδιατροφικού Τοµέα στην Ψηφιακή Εποχή» και η «Βιώσιµη Διαχείριση Πόρων» θα
αναδειχθούν στο πλαίσιο του 9ου Συνεδρίου Αγροτεχνολογίας, που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 18
Δεκεµβρίου 2020.
Το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας µε τίτλο «Ανάπτυξη Βιώσιµων και Ανθεκτικών Αγροδιατροφικών
Αλυσίδων» διοργανώνεται σε ψηφιακή µορφή από το Ελληνοαµερικανικό Εµπορικό Επιµελητήριο και την
Επιτροπή Αγροτεχνολογίας του.
Στο επίκεντρο της ανάλυσης θα τεθούν ζητήµατα όπως η στρατηγική της ΕΕ και η καινοτοµία στην
αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τοµέα, ο ρόλος των cluster στην προώθηση των ψηφιακών
τεχνολογιών και αειφόρων αγροτικών πρακτικών, η σηµασία του περιβαλλοντικού αποτυπώµατος για τα
αγροτικά προϊόντα και ο ρόλος της τραπεζικής χρηµατοδότησης στη δηµιουργία βιώσιµων και ανθεκτικών
αγροδιατροφικών αλυσίδων.
Το 9ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας θα ολοκληρώσει τις εργασίες του µε την κεντρική οµιλία του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Μάκη Βορίδη.
Προς µια ευρωπαϊκή ετικέτα καλής µεταχείρισης των ζώων
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Τζέφρι Πάιατ: “Στόχος να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, η πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη”

Ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο «Η
Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση», έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Στην Ελλάδα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει σήµερα και αύριο στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
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εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πάιατ: Οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Η Πάιατ στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Θετικά σχόλια Πάιατ για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
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ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση. Η Αρχή θα διαµορφώνει, όπως αναµεταδίδει σε σχετικό ρεπορτάζ η Ναυτεµπορική, το
προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή των οφειλών
του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή
επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,26% θα λειτουργεί µια
Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε
δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
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Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Η ανάρτηση Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει προέρχεται από το
CorfuPress.com.
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η
Ελλάδα αλλάζει
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum»

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης σε επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην
Ελλάδα
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και,
κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης: Επενδύστε στα ξενοδοχεία της Ελλάδας που αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης σε επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην
Ελλάδα
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και,
κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χ. Θεοχάρης: “Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει”

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
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Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η
Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις
από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η χώρα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς
και, κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση
ειδικών µορφών τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», επεσήµανε ο
υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link
Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
ΠΗΓΗ money-tourism.gr
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Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και,
κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών
µορφών τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός
Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum».
Ο Χάρης Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο
κέντρο της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς,
αποδεικνύοντας τον δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να
µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία
Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής
που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι
ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις
πυλώνες. Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και
εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον
ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα
ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες,
σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το
δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη
Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και
ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χρήστος Σταϊκούρας: Η Ελληνική οικονοµία αντέχει
Οι δηλώσεις έλαβαν χώρα στο 22ο Ετήσιο CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM
«Η ελληνική οικονοµία απεικονίζει αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα, λόγω της αποτελεσµατικής
αντιµετώπισης της πανδηµίας από την κυβέρνηση», σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.
«Αυτό αναγνωρίζεται από όλους τους «ενδιαφερόµενους», δηλαδή τα ιδρύµατα, τις αγορές, τους
επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης και, τέλος, την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, συνεχίζει να
αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συνεχείς µεταρρυθµιστικές προσπάθειες»,
ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.
Ο υπουργός Οικονοµικών εξήγησε ότι η κυβέρνηση εργάζεται µε µεθοδικότητα για να αντιµετωπίσει ένα
πολυσχιδές πλέγµα προκλήσεων που εκτείνεται από την υγειονοµική κρίση έως τις γεωπολιτικές
αναταραχές στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί
αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται κυρίως από την NextGen EU. Όπως
εξήγησε, το µέγεθος του φακέλου και η σύνθεσή του αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση
της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας µέσω επενδύσεων και µεταρρυθµίσεων που θα έχουν
παρατεταµένο και βιώσιµο αντίκτυπο στις µακροπρόθεσµες οικονοµικές προοπτικές της χώρας. Ο Χρήστος
Σταϊκούρας σηµείωσε ότι οι επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις βασίζονται και συµπληρώνουν παλαιότερες
και τρέχουσες πολιτικές στο πλαίσιο της διαδικασίας της ενισχυµένης εποπτείας που αντικατοπτρίζει
επίσης ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
«Επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας, την
αναβάθµιση δικτύων, την αειφόρο χρήση των πόρων, την ψηφιοποίηση του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, την προώθηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, τη
βελτίωση στη προσβασιµότητα και βιωσιµότητα της υγειονοµικής περίθαλψης, την αύξηση της πρόσβασης
σε αποτελεσµατικές και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνικές πολιτικές, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων, τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της δικαιοσύνης, την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, για την προώθηση ενδογενών
πηγών ανάπτυξης - όπως εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα και καινοτοµία, τη
προώθηση εξαγωγών και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.
Κλείνοντας, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι εάν η Ελλάδα υλοποίησε αυτές τις πολιτικές θα έχει την
ευκαιρία όχι µόνο να ανακάµψει αλλά και να εισέλθει σε µια ισχυρή και βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία.
Όπως τόνισε, η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να αναδιαρθρώσει την οικονοµία, να ενισχύσει την
παραγωγικότητά της χώρας και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.”
Τετάρτη, 16 Δεκεµβρίου 2020
Τετάρτη, 16 Δεκεµβρίου 2020
Τετάρτη, 16 Δεκεµβρίου 2020
Ειδήσεις, άρθρα και αναλύσεις για την µεγάλη και παγκόσµια Ναυτιλιακή Βιοµηχανία
Αρχισυντάκτης, Επιµέλεια Ύλης: Παναγιώτης Δούκας
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
www.naftemporiki.gr
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ
Share
Tweet

Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών,
Pin
ο οποίος θα καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε
τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Χ. Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η χώρα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς
και, κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση
ειδικών µορφών τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», επεσήµανε ο
υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link
Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».

https://www.tour-market.gr/
Publication date: 16/12/2020 12:30
Alexa ranking (Greece): 12915
https://www.tour-market.gr/theocharis-ependyste-stin-ellada-giati-i-ellada-allazi/

Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του fast-track, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο
κέντρο της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς,
αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να
µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «έπειτα από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα
προσελκύει εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της
ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
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εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και
δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε
σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η
Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις
από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χ. Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να επενδύσετε στην
Ελλάδα
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
©Πηγή: amna.gr
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Χ. Θεοχάρης: “Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει”
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η
Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις
από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Source: tourismtoday.gr
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Υπ. Τουρισµού Χ. Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων στην Ελληνική αγοράς και κυρίως, στην αναβάθµιση και
στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπ.
Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας στο 2ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».

Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».

Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει

Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο
ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι
«παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, µε τη
διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ. Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως
µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης
ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι
επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την
Πλατεία Συντάγµατος». Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού
πλαισίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια
καθυστέρησης, η επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται
ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της
ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές». Ο κ. Θεοχάρης
αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας
που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα τουλάχιστον 250
χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας». Ο υπουργός Τουρισµού,
µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής συνεργασίας του Δηµοσίου
µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα του Τουρισµού. «Ανοίξαµε
τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον, προετοιµάσαµε
πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα εκατοντάδες
χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα
χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19,
το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα
παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά
όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας,
ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού
παγκοσµίως». Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας
χαρακτηριστικά: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει.
Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει
απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο
τουριστικό προορισµό».
Source: naftemporiki.gr
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ: ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Μιλώντας στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum ο υπουργός Τουρισµού ανέδειξε τις
δυνατότητες επενδύσεων σε διάφορους τοµείς της αγοράς.
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και,
κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού
κ. Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του 'fast-track', µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χ. Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: 'Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα
αλλάζει'
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Χ. Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: 'Επενδύστε στην Ελλάδα
γιατί η Ελλάδα αλλάζει'
Τατιάνα Ρόκου - 16 Δεκέµβριος 2020, 12:05

Παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν 8 επενδύσεις, ειδικά στον τοµέα
του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ.
ευρώ.

“Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων” επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι “παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο
κέντρο της Αθήνας, είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς,
αποδεικνύοντας το δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να
µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος”.
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα
προσελκύει εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της
ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της

http://traveldailynews.gr/
Publication date: 16/12/2020 12:23
Alexa ranking (Greece): 1122
https://traveldailynews.gr/news/article/74064

πόλης”.
Και συµπλήρωσε ότι “οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές”.
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα “My Residence-Golden Visa”, λέγοντας ότι “η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας”.
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. “Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις
πυλώνες. Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και
εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον
ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα
ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες,
σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο
κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν ‘χτύπησε’ και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε
βραβεία για τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη
φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως”.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: “Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα
διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό”.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».

«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.

Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
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Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Θεοχάρης προς ξένους επενδυτές: Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να
επενδύσετε στην Ελλάδα
Ο υπουργός Τουρισµού σηµείωσε ότι παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ

Κάλεσµα προς τους διεθνείς επενδυτές για επενδύεις στην Ελλάδα απηύθυνε ο υπουργός
Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum».
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες.
Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί αλλά και η
κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους.
Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον,
δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών "EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε
σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη.
Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για
πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα αλλάζει.
Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει
απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο
τουριστικό προορισµό».
www.bankingnews.gr

https://www.reporter.gr/
Publication date: 16/12/2020 12:23
Alexa ranking (Greece): 879
https://www.reporter.gr/Eidhseis/Epicheirhseis/toyrismos/463105-Theocharhs-Epe...

Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης: Επενδύστε σε ξενοδοχεία στην Ελλάδα που αλλάζει
«Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει
απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο
τουριστικό προορισµό», είπε ο υπ. Τουρισµού.
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού.
«Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες. Πρώτον,
προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε αντίστοιχα
εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα
πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για
ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην
Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης σε ξένους επενδυτές: "Τώρα είναι ώρα να επενδύσετε στην Ελλάδα"

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και,
κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών
µορφών τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός
Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in
Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του "fast-track", µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
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τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε. Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa»,
ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για
οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς
επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν "χτύπησε" και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους
ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα να
έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα
αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα
από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει
απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς
τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό
προορισµό».
Η δηµοσιογραφία για να είναι αδέσµευτηανεξάρτητη πρέπει να χρηµατοδοτείται κυρίως
από τους αναγνώστες. Πρόκειται για κανόνα
αποδεδειγµένης ισχύος. Εάν πιστεύετε ότι το
SLpress.gr προσφέρει κάτι ξεχωριστό, ότι αξίζει να
επιβιώσει και να βελτιωθεί, ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ το.
Ενισχύστε το SLpress.gr
Για να κάνετε δωρεά πατήστε εδώ
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χ.Θεοχάρης: Παρά την πανδηµία, εγκρίθηκαν 8 επενδύσεις, µε τη διαδικασία
του “fast-track”

ΑΠΕ
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ .ευρώ. Περισσότερα
από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο της Αθήνας
είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον δυναµισµό
της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από την
πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
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βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum». Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι
«παρά την […]
Κάντε click να δείτε το άρθρο απ’ ευθείας από την πηγή του: Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα
γιατί η Ελλάδα αλλάζει
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Κάλεσµα Θεοχάρη σε επενδυτές: «Η Ελλάδα αλλάζει, επενδύστε!»
Σίγουρος για το θετικό κλίµα που θα παγιωθεί στην ελληνική οικονοµία εµφανίστηκε ο Υπουργός Τουρισµού
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».

Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης: Σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της
ελληνικής αγοράς
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Κάλεσµα Θεοχάρη για προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
Στα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο
αρµόδιος υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link
Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του 'fast-track', µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα«My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένειες, επενδύοντας σε ακίνητα τουλάχιστον
250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
"EVA" για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η
Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις
από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Κάλεσµα Θεοχάρη για προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα

«Παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ
επενδύσεις, ειδικά στον τοµέα του τουρισµού, µε τη
διαδικασία του «fast-track», τονίζει ο υπουργός Τουρισµού
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς
και, κυρίως, στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών
τουρισµού, στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων», ανέφερε ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης
Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης σηµείωσε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά στον
τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του «fast-track», µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, τονίζοντας ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η επένδυση στο
Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει εκατοµµύρια
τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που θυµίζει νησί
αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες
για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές», πρόσθεσε.
Για το πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», ο κ. Θεοχάρης επεσήµανε πως «η θέσπιση ειδικής
νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός ΕΕ, επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250.000 ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µία σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους.
Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση.
Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών “EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο
εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για τα
ξενοδοχεία µας, ενώ το υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, τονίζοντας: «Τώρα είναι η ώρα
να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει
περισσότερα από 800.000 κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή
αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει. Οµιλία του
Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in
Greece Forum»
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης
απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να
επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800
χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς
τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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δηµοκρατική Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα
αλλάζει
Οµιλία του Υπουργού Τουρισµού κ. Χάρη Θεοχάρη στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece
Forum»

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τομείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθμιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού,
στην κατασκευή μαρινών και θεματικών πάρκων» επεσήμανε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράμμισε ότι «παρά την πανδημία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως μπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε μέσω συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων είτε μέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναμισμό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις μπορούν να μεταμορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισμού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «μετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιμάται ότι θα προσελκύει
εκατομμύρια τουρίστες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της περιοχής είναι η μοναδικότητα της ακτογραμμής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συμπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε μαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τομέας με μεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νομοθεσίας που επιτρέπει τη μόνιμη διαμονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισμού, μιλώντας για τη διαχείριση της πανδημίας, υπογράμμισε τη σημασία της καλής
συνεργασίας του Δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και με μια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγμα
του Τουρισμού. «Ανοίξαμε τον τουρισμό με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιμάσαμε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονομική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαμε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαμε με τον ιδιωτικό τομέα που
εφάρμοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δημιουργήσαμε το πρόγραμμα ελέγχου και δοκιμών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρμόστηκε σε εισερχόμενους τουρίστες, σε κάθε σημείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέμεινε ασφαλής μέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύμα της
πανδημίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαμε βραβεία για
τα νησιά μας, για τα ξενοδοχεία μας, ενώ το Υπουργείο Τουρισμού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Κάλεσµα Θεοχάρη για προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
«Οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες
για ανάπτυξη παραµένουν πολλές».

Χάρης Θεοχάρης

Χάρης Θεοχάρης Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Στα πλεονεκτήµατα που προσφέρουν οι τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα αναφέρθηκε ο αρµόδιος
υπουργός, Χάρης Θεοχάρης, µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
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δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα«My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένειές, επενδύοντας σε ακίνητα τουλάχιστον
250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά:
«Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η
Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις
από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».

Χάρης Θεοχάρης Χάρης Θεοχάρης
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Τί λένε 5 ειδικοί της αγοράς για τις τάσεις σε τουρισµό και real estate
Ενδιαφέρουσες απόψεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού Capital Link Forum, που
διοργανώθηκε χθες.
Στο σχετικό πάνελ για τον τουρισμό, πήραν μέρος μεγάλες εταιρείες του κλάδου που δραστηριοποιούνται
δυναµικά στην Ελλάδα: Hines, Brown Hotels, AVIS, HIP (Blackstone Group), Όµιλος Λάµψα.
Οι εκπρόσωποί τους μίλησαν για τη νέα πραγματικότητα στον τουρισμό και τις επενδύσεις, στην μετά-covid
εποχή και τις προοπτικές / τάσεις στην Ελλάδα.
Ο κος Leon Avigad, Founder & Co-owner της Brown Hotels, που επενδύει σημαντικά στην Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια δήλωσε την αισιοδοξία της εταιρείας του για την αγορά στην Ελλάδα και τόνισε την
εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι νιώθουν ευπρόσδεκτοι για να επενδύσουν στην
Ελλάδα. Επισήμανε τέλος ότι σε 20 ανέρχεται ο αριθμός νέων ξενοδοχείων της εταιρείας που θα ανοίξουν
στην Ελλάδα τους επόµενους 18 µήνες.
Ο επικεφαλής του ελληνικού τμήματος τηςHines, κος Paul Gomopoulos, προέβλεψε ότι στον
τουρισμό δε θα αλλάξει κάτι δραματικά, καθώς οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν και η αγορά θα
προσαρµοστεί πλέον στην νέα πραγµατικότητα.
Ο κος Alejandro Puertolas, Founding partner & CEO της HIP (Blackstone Group), τόνισε οτι η εμπειρία της
εταιρείας του στην Ελλάδα μέχρι σήμερα είναι πολύ θετική και η Ελλάδα είναι μια μεγάλη ευκαιρία αλλά
και πολύ φιλική πλέον για επενδύσεις.
Η κα Χλόη Λασκαρίδη, senior director στον Όμιλο Λάμψα, επισήμανε ότι αυτό πλέον που μετράει
είναι η συνολική τουριστική εμπειρία και πάνω σε αυτό θα δουλέψει και ο Όμιλος τα επόμενα χρόνια.
Εκτίμησε ότι τα resorts θα πάνε καλύτερα από τα ξενοδοχεία πόλης αν και αργά ή γρήγορα η αγορά θα
ξαναβρεί το ρυθµό της.
Τέλος, ο κος Ανδρέας Ταπρατζής, Δ.Σ. της AVIS Greece, υπογράμμισε οτι τα ταξίδια αναψυχής θα
ανακάμψουν πιό γρήγορα από άλλα είδη ταξιδιού (π.χ. επαγγελματικά) και ότι απλά θα αλλάξει ο τρόπος
που ταξιδεύει ο κόσμος. Τόνισε δε ότι το σημαντικότερο ρόλο πλέον θα έχουν η ιδιωτικότητα και ο
λιγότερος συνωστισµός καθώς και η διασφάλιση της υγείας, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών.
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Θεοχάρης στο «Capital Link Invest in Greece Forum»: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί
αλλάζει

«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα.
Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της πανδηµίας δεν ήρθε
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γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για τα νησιά µας, για
τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος
φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Σε «άνθηση» οι επενδύσεις venture capital - private equity στην Ελλάδα - Διαθέσιµα
1,4 δισ. έχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής
ανάπτυξης και εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει
πολλαπλασιαστεί» σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί
επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά
κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund, για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη
δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις 'αγγίζουν' τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα
οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει
συνολικά 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα
του private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας
έως την πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς
επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και
προϋποθέσεις για την πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού
ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τζ. Πάιατ: Στόχος είναι να ολοκληρωθεί στην Αλεξανδρούπολη πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης
Tweet

Το μήνυμα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια χώρα που μπορεί να
δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες
στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης
Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγματοποιείται σήμερα και αύριο ψηφιακά, με τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει μπροστά
με αυτοπεποίθηση».

«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακομματικής υποστήριξης και αυτή η
στήριξη θα συνεχιστεί καθώς μεταβαίνουμε σε μια νέα διοίκηση στις Ηνωμένες
Πολιτείες.
Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η ομάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την
Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και
ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήμανε περαιτέρω
ο Αμερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά
θεμέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονομική τους
σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα
στις σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήμερη επίσκεψη θα
πραγματοποιήσει αύριο και την Πέμπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ,
Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της
φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον
τομέα, ο Τζέφρι Πάιατ εστίασε στην κρίσιμο ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή
ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωμένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή
Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι
να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραμματισμένες συνδέσεις
με τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν
κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τη
διαφοροποίηση πηγών και διαδρομών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι μέρος της «τολμηρής πράσινης
ατζέντας» που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας
ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι το μέλλον και σημείωσε πως το αέριο θα
είναι το καύσιμο μετάβασης.
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Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα
για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιμης ενέργειας
και εξέφρασε την ελπίδα να πραγματοποιηθούν περισσότερες αμερικανικές
επενδύσεις σε αναδυόμενους τομείς όπως η αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια
αιολικά πάρκα.
Επισήμανε μάλιστα πως σε συνδυασμό με τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των
ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισμό των λιμένων της, οι επενδύσεις
αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου
περιφερειακού ενεργειακού κόμβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρέσβης και στην αμυντική συνεργασία
Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόμενη διμερή σχέση» στους τομείς της άμυνας
και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης
των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για
παράδειγμα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της
Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή
υποστήριξή του στις προσπάθειες της αμερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε
συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Ανάπτυξης (Development Finance
Corporation/DFC).
Σημείωσε επιπρόσθετα πως μέσω του επερχόμενου προγράμματος εκσυγχρονισμού
του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθμισμένων φρεγατών,
αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυμένες δυνατότητες
στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν μια
εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονομική διάσταση της διμερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε
πως οι αμερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της
αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες μας
ενώνονται με την πίστη μας στη σκληρή δουλειά, τη δημιουργικότητα και τα κοινά
δημοκρατικά ιδανικά μας».
Πιο συγκεκριμένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών της
Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα μας στον τομέα της ψηφιακής
τεχνολογίας.
Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η
Pﬁzer, Cisco κ αι Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στη Θεσσαλονίκη και
συμβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη
προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της πόλης, υπογράμμισε.
Σε αυτό το σημείο, ο Αμερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά μεγάλη πρόοδο»
που έχει σημειώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης
στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η
ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, μετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» στις επενδύσεις,
λέγοντας πως βοηθά στην είσοδο παγκόσμιων και ιδιαίτερα Αμερικανών επενδυτών
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στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Τέλος, αναφερόμενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιμη να ξεκινήσει
να εργάζεται για το έργο του καζίνο, το οποίο θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις
εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και
νομικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίμησε μάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα μεταμορφώσουν τη
Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάμψει μετά την πανδημία.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
Tweet
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Δηµιουργείται νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί»
τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων
πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
ΠΗΓΗ: ΕΡΤ
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Χ.Θεοχάρης: Πρόσκληση για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
Source: tornosnews.gr
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Χ.Θεοχάρης: Πρόσκληση για επενδύσεις στον ελληνικό τουρισµό
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Πότε και πώς θα γίνει η «ολική επαναφορά» στον τουρισµό
Επιχειρήσεις
16 Δεκεµβρίου 2020
Αµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα στον τουρισµό σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: "Greece – Looking Ahead With Confidence". Βέβαια
όπως πολλοί εκ των µετεχόντων στο συνέδριο ανέφεραν προςώρας πρώτο ζητούµενο είναι η διασφάλιση
ρευστότητας στις επιχειρήσεις. Όπως είπε η κα. Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director LAMPSA Hellenic Hotels S.A. τα resorts αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι
στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής, όπου αναµένεται να καταγραφεί ζήτηση πιο άµεσα σε σχέση µε
άλλους κλάδους. Παράλληλα είπε ότι στα επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι
πιο δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης. Η αναψυχή είπε θα
ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός και οι ταξιδιώτες θα
εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εµπειρίες µε την ασφάλεια και την υγεία να
βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους σηµείωσε κ. Aνδρέας Ταπραντζής, CEO - AVIS Greece. Ο κ. Leon
Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την ανάπτυξη 20
ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη
κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel άνοιξε τις πόρτες και πάλι στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που πλέον
ονοµάζεται Brown Acropol στον αριθµό 1 της οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για
πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε γεγονός
αισιόδοξο για το µέλλον της αγοράς. Ο κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO - HIP (Blackstone Group)
που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του
Κυπριακού Οµίλου Λούης στην Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική
ξενοδοχειακή αγορά είναι η επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης
και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο
ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν. Ο κ. Paul Gomopoulos, Senior Managing Director - Hines Greece, η οποία
επενδύει σε εµπορικά και ξενοδοχειακά ακίνητα ( Grand Hyatt Athens, πεντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, κ.λ.π.),
εµφανίστηκε αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα. Ίσως ο
συνεδριακός τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός αναψυχής θα
κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο κλάδος έχει να αντιµετωπίσει
τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους επόµενους 4-6 µήνες, παρά το φως στο τούνελ
που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ αισιόδοξος για την
ελληνική αγορά. Γιώργος Αλεξάκης ολική επαναφοράΤουρισµόςΕΛΛΑΔΑΕπενδύσειςαναψυχή
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Greece Will Bounce Back, PM Mitsotakis Tells Capital Link Forum

More than two thousand participants from all over the world attended the “22nd Capital Link Invest in Greece” Forum
which took place in digital form on Tuesday and Wednesday.
Entitled “Greece – Looking Ahead With Confidence” the Forum was held in co-operation with the New York Stock
Exchange and major Global Investment Banks and Organizations.
Through a two-day period, 33 sessions, and 112 Top Level Speakers, from the Greek and international government,
business and financial communities this event offered to a global audience a comprehensive, authoritative & insightful
blueprint on the latest development and outlook of the Greek Economy.
The main topic of all panel discussions and presentations was the attraction of foreign investments that is of great
importance for the relaunching of the economy.
Led by the Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, several key Greek Government Ministers outlined their specific
programs and policies in the sectors of their portfolios.
In a message to US investors, Mitsotakis expressed his confidence that Greece will recover after the pandemic. “I am
confident that, as the pandemic eventually subsides, Greece will be on the side of winners, with a rapid recovery
fueled by the reforms that have already been put in place.”
“The pandemic also creates opportunities,” he added. “If anything, it has showcased that decentralized and remote
working is here to stay. And in this case I cannot think of many places to live that combine the set of advantages that
Greece has to offer. A country blessed with natural beauty and a government focused on attracting global capital.”
The Greek Premier also said that foreign direct investment is flowing in. Microsoft selected Greece to develop a data
centre region. Volkswagen is launching a pilot project on smart mobility and electric vehicles in one of our islands.
And Pfizer, impressed by the talent pool, recently announced it will be building a second hub in the city of
Thessaloniki.
Below is the Mitsotakis statement in full:
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A top-level group of CEOs and other executives discussed trends, developments and opportunities for each of the
main areas of the economy.
Finally, a group of international investors shared their insight and shed light to the reasons that lead them to choose
Greece as a Business and Investment Destination and what lies ahead.
Over the years, the Forum has developed to become an International Summit about Greece. With a 22-year track
record of success, the Forum has been engaged in a systematic effort to highlight Greece’s profile, to a global
business and investment audience.
Founded in 1995, Capital Link is a New York based investor relations, financial communications and advisory firm
with a strategic focus on the maritime, commodities and energy sectors, MLPs, as well as Closed-End Funds and
ETFs.
With presence in London, Athens & Oslo, Capital Link is a member of the Baltic Exchange and works very closely
with the New York Stock Exchange, NASDAQ and the London Stock Exchange as well as with major international
and supranational organizations and industry associations in the areas of the firm’s strategic concentration.
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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Χάρης Θεοχάρης: Επενδύστε στην Ελλάδα γιατί η Ελλάδα αλλάζει
«Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της Ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων» επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού κ. Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο «Capital Link Invest in Greece Forum».
Ο κ. Θεοχάρης υπογράµµισε ότι «παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του ‘fast-track’, µε ποσό που αγγίζει το 1 δις ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας το
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πως οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος».
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης».
Και συµπλήρωσε ότι «οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές».
Ο κ. Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα «My Residence-Golden Visa», λέγοντας ότι «η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας».
Ο Υπουργός Τουρισµού, µιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. «Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν «χτύπησε» και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως».
Ολοκληρώνοντας, ο κ. Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τώρα
είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η Ελλάδα
διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις από
µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό».
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Πώς
µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν
«παγωµάρα» στην Τουρκία – Πώς µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα
Τι έχει να χάσει η Άγκυρα

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει η επιβολή
κυρώσεων από την Ουάσιγκτον κατά της Άγκυρας για τους ρωσικούς
πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο
χώρες ήρθαν πιο κοντά από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ
Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η αλλαγή
εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν
αναπτύξει τα δύο κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια
γραµµή – διαφορετική από αυτή που ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας
κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική
πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα
και υπαινίχθηκε ακόµη και «πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την
άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από
αλλεπάλληλες διπλωµατικές προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να
αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.

Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η
επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών κυρώσεων που θα επηρεάσουν
και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να
τιµωρηθεί µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε
αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά όπλα, σε αµερικανική
εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει
ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο για τον αµυντικό προϋπολογισµό
των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της
Τουρκίας. Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες
πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν το έχει σχολιάσει, καθώς
είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει
ότι υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.
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Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής
αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν τόσο την εισαγωγή
τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες
χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις
κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση εισαγωγής ανταλλακτικών ή
οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής
αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο σταµατάει η χορήγηση δανείων
και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι
Ηνωµένες Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από
άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς οργανισµούς.

Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν
αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk και κατασκευάζονται στην
Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή
των κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα
αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129,
το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν
µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την Τουρκία
να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το
ενδεχόµενο αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών
αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο
σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16 µε σύγχρονο ραντάρ που
κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και
στην οριστική αποποµπή από το πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ
χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού 5ης
γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε
στέλνουν οι αµερικανικές κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να
πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ
να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής
ΝΔ.
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«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από
χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα
σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον
βάζουν την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα
µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης
Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα
επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας
προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν
την κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς
Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα
πλήξουν και την θέση τους στο ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση
έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της
Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και
λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα
καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις για την αγορά των
ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα
διστάσει να προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά
κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις
ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που
ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του 2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει
ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως»,
αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω
µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για
εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η
Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.
Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή
για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη δεσµευµένης από την Ελλάδα
περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ
Ποµπέο, για να εκφράσει «την αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση
των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ,
τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις «έχουν διαταράξει όλες τις
αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».
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Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην
Τουρκία για την προµήθεια των S-400 εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο
Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον
Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ, την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ
έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια
χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν
οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των
ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι κυρώσεις κόβουν την φόρα του
Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων
του Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην
Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία περνάει ένα µήνυµα να
αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά
συµφέροντα» υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών
προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο Κυριάκος Μητσοτάκης
ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα
υπογραφεί η συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών
Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την
περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό
συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές
υπογραφές στις 23 του µήνα, ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της
Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
ΝΕΑ
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"Ηρακλής" και µείωση των NPLs "ξεκλείδωσαν" τις ξένες επενδύσεις [Insider.gr]
της Νένας Μαλλιάρα Καταλυτικό ρόλο και "προσκλητήριο" για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα
αποδεικνύεται ότι διαδραµάτισε η σηµαντική εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών µε τη µείωση των
κόκκινων δανείων που επετεύχθη µέσα σε ένα έτος µε όχηµα τον "Ηρακλή". Το ελληνικό Asset Protection
Scheme που συστάθηκε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε από την Βουλή τον Δεκέµβριο του 2019,
αποτέλεσε την µεταρρύθµιση - "διαβατήριο" για να µπει η Ελλάδα στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών,
όπως προκύπτει από όσα είπε χθες ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link
Invest in Greece Forum, µε τίτλο "Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση". Αναφέροντας ότι κατά τη
διάρκεια του τελευταίου χρόνου, οι φιλικές προς τις αγορές µεταρρυθµίσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη ενίσχυσαν τη φήµη της Ελλάδας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισµού για τις αµερικανικές
επενδύσεις, ο κ. Πάιατ είπε ότι ένα χρόνο πριν, στο ίδιο συνέδριο στη Νέα...
της Νένας Μαλλιάρα Καταλυτικό ρόλο και "προσκλητήριο" για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα
αποδεικνύεται ότι διαδραµάτισε η σηµαντική εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών µε τη µείωση των
κόκκινων δανείων που επετεύχθη µέσα σε ένα έτος µε όχηµα τον "Ηρακλή". Το ελληνικό Asset Protection
Scheme που συστάθηκε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε από την Βουλή τον Δεκέµβριο του 2019,
αποτέλεσε την µεταρρύθµιση - "διαβατήριο" για να µπει η Ελλάδα στο ραντάρ των διεθνών επενδυτών,
όπως προκύπτει από όσα είπε χθες ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link
Invest in Greece Forum, µε τίτλο "Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση". Αναφέροντας ότι κατά τη
διάρκεια του τελευταίου χρόνου, οι φιλικές προς τις αγορές µεταρρυθµίσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη ενίσχυσαν τη φήµη της Ελλάδας ως αξιόπιστου επενδυτικού προορισµού για τις αµερικανικές
επενδύσεις, ο κ. Πάιατ είπε ότι ένα χρόνο πριν, στο ίδιο συνέδριο στη Νέα...
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Νέα βάση δεδοµένων µε προφίλ δανειολήπτη- Έλεγχος «συµπεριφοράς» για
χορήγηση δανείων

Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί»
τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων
πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Πηγή: ΕΡΤ
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
topontiki
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις για τις ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει σήµερα και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
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εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ
κάθε δανειολήπτη – οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο
22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
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Νέα βάση δεδοµένων µε προφίλ δανειολήπτη- Έλεγχος «συµπεριφοράς» για
χορήγηση δανείων
Follow @thetimesgr

Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί»
τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων
πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
- ΕΡΤ
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«Ανοικτά» 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή
Τράπεζα Επενδύσεων
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital – private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
«αγγίζουν» τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια
ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης, πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
ΦΩΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Θερµό µήνυµα Πάιατ για Ελλάδα, επενδύσεις, Ελληνικό, ναυπηγεία

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί
να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες
στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός
πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».

«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
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ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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O mr Hotel, οι ξενοδοχειακές επενδύσεις και µία πρόταση-µαµούθ που απέρριψε
Παρά την πανδηµία και την αργή επιστροφή στην κανονικότητα, νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές
µονάδες τα επόµενα χρόνια στη χώρα µας διαβλέπουν κορυφαίοι πολυεθνικοί εκπρόσωποι του κλάδου.
Η εκτιµήσεις αυτές ακούστηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: “Greece – Looking Ahead With
Confidence”.
Μεταξύ των οµιλητών και ο γνωστός -για το εκτενές αφιέρωµα της εφηµερίδας ΜΠΑΜ, Leon Avigad.
Ο Ισραηλινός Founder & Co-Owner της Brown Hotels σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την ανάπτυξη 20
ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη κ.α.
Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel έδωσε και πάλι ζωή στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol και ετοιµάζει το Dave
Athens στα παλιά γραφεία του ΚΚΕ.
Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια
τιµή από αυτή που την απέκτησε γεγονός αισιόδοξο για το µέλλον της αγοράς.
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Greece Will Bounce Back, PM Mitsotakis Tells Capital Link Forum

More than two thousand participants from all over the world attended the “22nd Capital Link Invest in Greece” Forum
which took place in digital form on Tuesday and Wednesday.
Entitled “Greece – Looking Ahead With Confidence” the Forum was held in co-operation with the New York Stock
Exchange and major Global Investment Banks and Organizations.
Through a two-day period, 33 sessions, and 112 Top Level Speakers, from the Greek and international government,
business and financial communities this event offered to a global audience a comprehensive, authoritative & insightful
blueprint on the latest development and outlook of the Greek Economy.
The main topic of all panel discussions and presentations was the attraction of foreign investments that is of great
importance for the relaunching of the economy.
Led by the Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, several key Greek Government Ministers outlined their specific
programs and policies in the sectors of their portfolios.
In a message to US investors, Mitsotakis expressed his confidence that Greece will recover after the pandemic. “I am
confident that, as the pandemic eventually subsides, Greece will be on the side of winners, with a rapid recovery
fueled by the reforms that have already been put in place.”
“The pandemic also creates opportunities,” he added. “If anything, it has showcased that decentralized and remote
working is here to stay. And in this case I cannot think of many places to live that combine the set of advantages that
Greece has to offer. A country blessed with natural beauty and a government focused on attracting global capital.”
The Greek Premier also said that foreign direct investment is flowing in. Microsoft selected Greece to develop a data
centre region. Volkswagen is launching a pilot project on smart mobility and electric vehicles in one of our islands.
And Pfizer, impressed by the talent pool, recently announced it will be building a second hub in the city of
Thessaloniki.
Below is the Mitsotakis statement in full:
A top-level group of CEOs and other executives discussed trends, developments and opportunities for each of the
main areas of the economy.
Finally, a group of international investors shared their insight and shed light to the reasons that lead them to choose
Greece as a Business and Investment Destination and what lies ahead.
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Over the years, the Forum has developed to become an International Summit about Greece. With a 22-year track
record of success, the Forum has been engaged in a systematic effort to highlight Greece’s profile, to a global
business and investment audience.
Founded in 1995, Capital Link is a New York based investor relations, financial communications and advisory firm
with a strategic focus on the maritime, commodities and energy sectors, MLPs, as well as Closed-End Funds and
ETFs.
With presence in London, Athens & Oslo, Capital Link is a member of the Baltic Exchange and works very closely
with the New York Stock Exchange, NASDAQ and the London Stock Exchange as well as with major international
and supranational organizations and industry associations in the areas of the firm’s strategic concentration.
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Δηµιουργείται νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για
όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος
φορέας θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει
στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις
των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα
το µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο
καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και υποθήκες.
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδω
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Τζέφρι Πάιατ: “Στόχος να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, η πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη”
«Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν.Μεσόγειο»
Ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο «Η
Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση», έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει
γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Στην Ελλάδα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει σήµερα και αύριο στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το
επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη
και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές
της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε
τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πάιατ: Οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Η Πάιατ στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
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νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Θετικά σχόλια Πάιατ για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Τουρισµός: Επενδύσεις και αναψυχή σε πρώτο πλάνο
Αµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα στον τουρισµό σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence». Βέβαια
όπως πολλοί εκ των µετεχόντων στο συνέδριο ανέφεραν προς ώρας πρώτο ζητούµενο είναι η διασφάλιση
ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Όπως είπε η κα. Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director – LAMPSA Hellenic Hotels S.A. τα resorts
αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό
αναψυχής, όπου αναµένεται να καταγραφεί ζήτηση πιο άµεσα σε σχέση µε άλλους κλάδους.
Παράλληλα είπε ότι στα επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο
δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.
Η αναψυχή είπε θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός
και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εµπειρίες µε την
ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους σηµείωσε κ. Aνδρέας Ταπραντζής,
CEO – AVIS Greece.
Ο κ. Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει
την ανάπτυξη 20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την
Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel άνοιξε τις πόρτες και
πάλι στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που πλέον ονοµάζεται Brown Acropol στον αριθµό 1 της
οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για πώληση µιας από τις
ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε γεγονός αισιόδοξο για
το µέλλον της αγοράς.
Ο κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO – HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την
εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης στην
Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η
επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος
τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν.

Ο κ. Paul Gomopoulos, Senior Managing Director – Hines Greece, η οποία επενδύει σε εµπορικά και
ξενοδοχειακά ακίνητα ( Grand Hyatt Athens, πέντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, κ.λ.π.), εµφανίστηκε
αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα. Ίσως ο
συνεδριακός τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός
αναψυχής θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο
κλάδος έχει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους
επόµενους 4-6 µήνες, παρά το φως στο τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο
µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.
Πηγή: Reporter.gr
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Τουρισµός: Επενδύσεις και αναψυχή σε πρώτο πλάνο
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Αµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα στον τουρισµό σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence». Βέβαια
όπως πολλοί εκ των µετεχόντων στο συνέδριο ανέφεραν προς ώρας πρώτο ζητούµενο είναι η διασφάλιση
ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Όπως είπε η κα. Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director – LAMPSA Hellenic Hotels S.A. τα resorts
αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό
αναψυχής, όπου αναµένεται να καταγραφεί ζήτηση πιο άµεσα σε σχέση µε άλλους κλάδους.
Παράλληλα είπε ότι στα επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο
δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.
Η αναψυχή είπε θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός
και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εµπειρίες µε την
ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους σηµείωσε κ. Aνδρέας Ταπραντζής,
CEO – AVIS Greece.
Ο κ. Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει
την ανάπτυξη 20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την
Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel άνοιξε τις πόρτες και
πάλι στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που πλέον ονοµάζεται Brown Acropol στον αριθµό 1 της
οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για πώληση µιας από τις
ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε γεγονός αισιόδοξο για
το µέλλον της αγοράς.
Ο κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO – HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την
εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης στην
Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η
επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος
τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν.
Ο κ. Paul Gomopoulos, Senior Managing Director – Hines Greece, η οποία επενδύει σε εµπορικά και
ξενοδοχειακά ακίνητα ( Grand Hyatt Athens, πέντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, κ.λ.π.), εµφανίστηκε
αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα. Ίσως ο
συνεδριακός τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός
αναψυχής θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο
κλάδος έχει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους
επόµενους 4-6 µήνες, παρά το φως στο τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο
µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.
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«Ηρακλής» και µείωση των NPLs «ξεκλείδωσαν» τις ξένες επενδύσεις
Η εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών µε τη σηµαντική µείωση των κόκκινων δανείων που επετεύχθη µε
όχηµα τον «Ηρακλή», άνοιξε τον δρόµο για την έλευση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα. «Ο «Ηρακλής»
καλεί διεθνείς και ειδικά Αµερικανούς επενδυτές, στην Ελλάδα, ακόµη και εν µέσω της πανδηµίας», είπε
χθες ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ.
της Νένας Μαλλιάρα
Καταλυτικό ρόλο και «προσκλητήριο» για τις ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα αποδεικνύεται ότι
διαδραµάτισε η σηµαντική εξυγίανση των ελληνικών τραπεζών µε τη µείωση των κόκκινων δανείων
που επετεύχθη µέσα σε ένα έτος µε όχηµα τον «Ηρακλή».
Το ελληνικό Asset Protection Scheme που συστάθηκε από την κυβέρνηση και ψηφίστηκε από την Βουλή τον
Δεκέµβριο του 2019, αποτέλεσε την µεταρρύθµιση - «διαβατήριο» για να µπει η Ελλάδα στο
ραντάρ των διεθνών επενδυτών, όπως προκύπτει από όσα είπε χθες ο Αµερικανός πρέσβης
Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά
µε αυτοπεποίθηση».
Αναφέροντας ότι κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρόνου, οι φιλικές προς τις αγορές
µεταρρυθµίσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ενίσχυσαν τη φήµη της Ελλάδας ως
αξιόπιστου επενδυτικού προορισµού για τις αµερικανικές επενδύσεις, ο κ. Πάιατ είπε ότι ένα χρόνο πριν,
στο ίδιο συνέδριο στη Νέα Υόρκη, οι ερωτήσεις που αφορούσαν στο ελληνικό τραπεζικό σύστηµα και
στα µη εξυπηρετούµενα δάνεια ήταν συχνές.
«Σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικό να διαπιστώνεται ότι οι ελληνικές τράπεζες απαλλάσσονται
από ένα µεγάλο µέρος των µη εξυπηρετούµενων δανείων τους, βασιζόµενες στο νέο πρόγραµµα
τιτλοποιήσεων µε παροχή κρατικών εγγυήσεων, «Ηρακλής», είπε ο Αµερικανός πρέσβης. Ο ίδιος
αναφέρθηκε στην είδηση για την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων της Alpha Bank που µετέδωσε
πρόσφατα και η Wall Street Journal.
Όπως είπε, η ελληνική Τράπεζα βρίσκεται στο τελικό στάδιο για την πώληση χαρτοφυλακίου µη
εξυπηρετούµενων δανείων, λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ, καθώς επίσης και της Μονάδας Διαχείρισης
Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων στον προτιµητέο επενδυτή, την αµερικανική επενδυτική εταιρεία
Davidson Kempner Capital Management. Θα πρόκειται για τη µεγαλύτερη πώληση χαρτοφυλακίου κόκκινων
δανείων που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα στην Ελλάδα, είπε ο κ. Πάιατ, αναφέροντας επίσης τις
πωλήσεις (τιτλοποιήσεις) NPLs που αναµένονται την ερχόµενη χρονιά από την Εθνική Τράπεζα και την
Τράπεζα Πειραιώς, περί τα 7 δις. ευρώ η καθεµία, όπως ανέφερε.
«Έτσι λοιπόν, ο «Ηρακλής» βοηθάει στο να προσκαλεί διεθνείς και ειδικά Αµερικανούς
επενδυτές, στην Ελλάδα, ακόµη και εν µέσω της πανδηµίας», είπε ο Αµερικανός πρέσβης, συνεχίζοντας
τις αναφορές του στις µεταρρυθµίσεις της ελληνικής κυβέρνησης που ακολούθησαν και οδήγησαν σε
αµερικανικές επενδύσεις στη χώρα µας.

Τα πρώτα µηνύµατα ένα χρόνο πριν
Σηµειώνεται ότι το σχέδιο «Ηρακλής» και το σήµα που έδωσε στις διεθνείς αγορές για το τέλος µιας
µακράς περιόδου αναβλητικότητας στην αποφασιστική αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων, είχε
«ανάψει το πράσινο φως» για την είσοδο των ξένων επενδυτών στη χώρα µας ήδη από την περυσινή
σύνοδο του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον και τις επαφές που είχαν πραγµατοποιήσει µε διεθνείς επενδυτικούς
κολοσσούς, ο υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας και ο υφυπουργός, αρµόδιος για τον
χρηµατοπιστωτικό τοµέα, Γ. Ζαββός.
Το «δίδυµο» του Υπουργείου Οικονοµικών είχε συναντηθεί µε επενδυτικούς κολοσσούς όπως η BlackRock
που διαχειρίζεται κεφάλαια 7 τρισ. δολαρίων, η Deutsche Bank, η HSBC, η JP Morgan, η BNP Paribas, η
Morgan Stanley, µε διεθνείς οίκους αξιολόγησης όπως η Moody΄s και η DBRS, µε chief economists της
Παγκόσµιας Τράπεζας και µε κορυφαίους Ευρωπαίους αξιωµατούχους. Από όλα τα ραντεβού είχε
δοθεί το στίγµα του τεράστιου ενδιαφέροντος της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας για το ελληνικό APS,
στο οποίο θα µεταβιβάζονταν κόκκινα δάνεια των τραπεζών, ύψους 30 – 35 δισ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας
τον «Ηρακλή» ως game changer.

Οι αµερικανικές επενδύσεις
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Χθες ο Αµερικανός πρέσβης, Τζέφρι Πάιατ , είπε πως οι αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για
να επενδύσουν λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και ανέδειξε τις
επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον
τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη
Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και
συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Αναφέρθηκε επίσης στο Ελληνικό, λέγοντας πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για
το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε
πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της
Αθήνας και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Ο Αµερικανός πρέσβης τόνισε τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής
εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνας, σε
συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Επεσήµανε
επίσης τις περαιτέρω µεγάλες προοπτικές για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας στον ενεργειακό τοµέα και
αναφερόµενος στη διήµερη επίσκεψη που πραγµατοποιεί σήµερα αύριο στην Αθήνα ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ, είπε πως αυτή «θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Το σχέδιο «Ηρακλής» και το σήµα που έδωσε στις διεθνείς αγορές για το τέλος µιας µακράς περιόδου
αναβλητικότητας στην αποφασιστική αντιµετώπιση των κόκκινων δανείων Ουάσιγκτον, ο υπουργός
Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας και ο υφυπουργός, αρµόδιος για τον χρηµατοπιστωτικό τοµέα,
Γ. Ζαββός.

Διαβάστε επίσης:
Γ. Ζαββός: Κορυφαία µεταρρύθµιση της ελληνικής κυβέρνησης ο «Ηρακλής» για τη µείωση των NPLs
Ανοίγει το κεφάλαιο «Ηρακλής ΙΙ» µε ορίζοντα την ΑΜΚ της Τρ. Πειραιώς
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Έκπτωση ενοικίου 80% για τις επιχειρήσεις που παραµένουν κλειστές µε
κρατική εντολή Stonetech: «Leader» στην αγορά φυσικών πετρωµάτων και
τεχνητών επιφανειών Νέες αλλαγές στα µέτρα για τον κορονοϊό | Πόσα άτοµα
θα επιτρέπονται σε εκκλησίες και τραπέζια | ΦΕΚ Κυρ. Μητσοτάκης:
Προτεραιότητα η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η στήριξη των
επιχειρήσεων και των εργαζοµένων Εθνική Τράπεζα: Πτώση 80% στον
εισερχόµενο Τουρισµό | Τι θα γίνει το 2021 | Ποιες αλλαγές απαιτούνται |
ΜΕΛΕΤΗ Η TUI Γερµανίας αναµένει ένα ισχυρό Καλοκαίρι 2021 για την Ισπανία
και την Ελλάδα | Ποιοι προορισµοί ξεχωρίζουν Lyttos Mare: Αυτό είναι το νέο
5στερο στολίδι του οµίλου Σαπουνάκη – S Resorts | ΦΩΤΟ ΙΝΣΕΤΕ: Αυτά είναι τα
έργα υποδοµών που απαιτούνται για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
του Τουρισµού Σηµαντικές πρωτιές για την Ελλάδα στα αµερικανικά βραβεία
Global Traveller Τι έγινε φέτος στην WTM … Ανακαλύψτε τα εορταστικά πακέτα
του Οµίλου Ξενοδοχείων Διβάνη Πτήσεις εξωτερικού ξεκινάει η SKY express | 3
ν
Για το λιανεµπόριο, την εστίαση, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τα γυµναστήρια, τον τουρισµό, τις
µεταφορές και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών παραµένουν κλειστές µε κρατική
εντολή, προωθείται έκπτωση ενοικίου για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των
υγειονοµικών επιλογών την επόµενη περίοδο. Την εξαγγελία έκανε χθες στην οµιλία του στην Βουλή για
τον … [Read more...]
Μία από τις πιο δυναµικές επιχειρήσεις στην αγορά του µαρµάρου, των φυσικών πετρωµάτων και των
τεχνητών επιφανειών στη χώρα µας, πλήρως καθετοποιηµένη, µε συµµετοχή σε µεγάλα έργα, µεταξύ των
οποίων και ξενοδοχειακά, και έντονη εξωστρέφεια και εξαγωγικό προσανατολισµό, η εταιρία Stonetech
συνεχίζει να διαγράφει µία σταθερά ανοδική πορεία, τόσο εντός, όσο κι εκτός ελληνικών συνόρων. Η
υψηλή … [Read more...]
Νέες αλλαγές ανακοίνωσε η κυβέρνηση και δηµοσιεύθηκαν ήδη στο ΦΕΚ, σχετικά µε την περίοδο των
εορτών και τα µέτρα που θα ισχύσουν για τις εκκλησίες, τις συναθροίσεις, τα εορταστικά τραπέζια, κ.λπ..
Σύµφωνα λοιπόν µε την µε Αριθµ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.
80189/12.12.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον
κίνδυνο … [Read more...]
«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την οµιλία
του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την
Ελλάδα … [Read more...]
Πτώση 80% στον εισερχόµενο Τουρισµό προβλέπει για το 2020 που ολοκληρώνεται η Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος, σε µια πολύ ενδιαφέρουσα µελέτη, στην οποία αποτυπώνονται προτάσεις για την ανάκαµψη του
κλάδου, τόσο για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όσο και για το Δηµόσιο. Σύµφωνα µε την µελέτη,
“καταλυτική είναι η αναβάθµιση των υποδοµών για την αλλαγή του τουριστικού µοντέλου”, από την
πλευρά του … [Read more...]
Το ταξίδι παραµένει µεγίστη προτεραιότητα για τους Γερµανούς και όσο µεγαλύτεροι είναι οι περιορισµοί
ταξιδιού, τόσο µεγαλύτερη είναι η εκτίµηση για τα ταξίδια, λέει ο Marek Andryszak, διευθύνων σύµβουλος
της TUI Γερµανίας, υπογραµµίζοντας ότι Ελλάδα και Ισπανία, αναµένεται να πρωταγωνιστήσουν, όπως
δείχνουν όλα τα στοιχεία. Όπως είπε ο CEO του γερµανικού βραχίονα του ταξιδιωτικού κολοσσού, µε την
… [Read more...]
Έτοιµο να ανοίξει τις πύλες του την επόµενη τουριστική περίοδο, είναι το νέο πεντάστερο στολίδι του
οµίλου Σαπουνάκη – S Resorts, Lyttos Mare, στον Ανισσαρά Ηρακλείου. Η οικογένεια Σαπουνάκη|money
tourism copyright photo Πρόκειται για τη νέα µεγάλη επένδυση του Παντελή Σαπουνάκη, που δεν σταµατάει
να επενδύει ακόµη και στην σηµερινή δύσκολη συγκυρία, εµπλουτίζοντας και διαφοροποιώντας το προϊόν
… [Read more...]
Ο ελληνικός Τουρισµός, την περίοδο µετά την πανδηµία, είναι αναγκαίο όχι µόνο να διατηρήσει αλλά να
βελτιώσει το υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας που ήδη κατέχει µέσα από την προφορά µιας
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απρόσκοπτης, βιώσιµης και υψηλού επιπέδου εµπειρίας σε ολόκληρο το φάσµα και το «οικοσύστηµα» της
τουριστικής αλυσίδας αξίας. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, απαιτείται ένα σύνολο δράσεων όπου, µεταξύ
άλλων, … [Read more...]
Τρεις νέες σηµαντικές διακρίσεις στις ΗΠΑ, φέρουν για µία ακόµη φορά την Ελλάδα και την Σαντορίνη στο
προσκήνιο της παγκόσµιας τουριστικής αγοράς , παρά τη διεθνή τουριστική ύφεση ελέω πανδηµίας.
Συγκεκριµένα, στις 14 Δεκεµβρίου και σε διαδικτυακή διοργάνωση απονοµής των βραβείων Global Traveller
της FXExpress 2020, η Ελλάδα: Αναδείχθηκε για πρώτη φορά αγαπηµένος τουριστικός προορισµός διεθνώς,
… [Read more...]
του Κωνσταντίνου Στ. Δεριζιώτη Με ρωτούν πολλοί φίλοι και αναγνώστες, τι έγινε φέτος στην WTM …
Τίποτα!!!Η απάντηση είναι κυριολεκτική.Δεν έγινε τίποτα! Όλες τις προηγούµενες χρονιές, τέτοια εποχή,
έχοντας επιστρέψει από το Λονδίνο, συζητούσαµε τι έγινε στο Excel, που βρίσκονται οι προκρατήσεις, τι
µας είπαν οι tour operators, ποια ήταν η εικόνα των ανταγωνιστών, και άλλα πολλά. Ήταν η τελευταία …
[Read more...]
Οι συνθήκες φέτος µπορεί να είναι τελείως διαφορετικές για όλους αλλά ο Όµιλος Ξενοδοχείων Διβάνη
σας προσκαλεί και φέτος να ταξιδέψετε µαζί στο πνεύµα των εορτών και σας υπόσχεται µοναδικές στιγµές
για εσάς και τους αγαπηµένους σας. Divani Caravel – Γιορτές στην καρδιά της Αθήνας Τα εορταστικά
πακέτα του ξενοδοχείου Divani Caravel είναι ειδικά σχεδιασµένα µε τις φετινές συνθήκες κατά νου ώστε να
… [Read more...]
Νέες πτήσεις για πρώτη φορά προς προορισµούς του εξωτερικού εξήγγειλε η SKY express, ξεκινώντας
µάλιστα και τις πωλήσεις εισιτηρίων. Η εταιρία θα συνδέει µε Airbus 320 Neo το Ηράκλειο µε το Αµβούργο
και το Ντόρτµουντ από τις 4 Μαϊου µε δύο πτήσεις την εβδοµάδα, κάθε Τρίτη και Σάββατο και την Αθήνα
µε το Παρίσι, από τις 17 Απριλίου, κάθε Σάββατο. Υπενθυµίζεται ότι η εταιρία πρόσφατα καλοσώρισε το …
[Read more...]
Με πλήθος θεµάτων κυκλοφόρησε το τεύχος Νοεµβρίου του περιοδικού «ΧΡΗΜΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ». Κεντρικό
θέµα του τεύχους είναι οι εξελίξεις στην TUI µε τις πληρωµές των ελληνικών ξενοδοχείων και τα θέµατα
ρευστότητας που αντιµετωπίζει ο ταξιδιωτικός κολοσσός. Παρά τις δύο οικονοµικές «ενέσεις» που πήρε
από την γερµανική κυβέρνηση, ύψους 3 δισεκατοµµυρίων ευρώ και την τρίτη που συζητά την περίοδο …
[Read more...]
Η ανάκαµψη των ταξιδιών και του Τουρισµού εξαρτάται από τον έλεγχο του κορονοϊού, µε τα θετικά νέα
σχετικά µε τα εµβόλια να µην έχουν “τονώσει” το ενδιαφέρον για πτήσεις και κρατήσεις, οι οποίες
παραµένουν «εξαιρετικά αδύναµες», δήλωσε ο επικεφαλής οικονοµολόγος της IATA Brian Pearce, ο οποίος
είπε: «Δεν έχουµε δει καµία σηµαντική βελτίωση στις διεθνείς αγορές τους τελευταίους τρεις … [Read
more...]
Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας πλατφόρµας της ΑΑΔΕ για τους πληγέντες από την πανδηµία, που έχασαν
τη ρύθµιση των 100 και 120 δόσεων, από τον Μάρτιο έως και τον Νοέµβριο. Μέσω του myBusinessSupport,
οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση επανένταξής τους: στο ίδιο καθεστώς
ρύθµισης µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για την υπολειπόµενη οφειλή και για τις δόσεις, που …
[Read more...]
του Αλέξανδρου Τσατσαρούνου (*)Στις 7 Δεκεµβρίου ο υπουργός Τουρισµού, κ. Χάρης Θεοχάρης,
παρουσίασε στο Υπουργικό Συµβούλιο το νέο νοµοσχέδιο του υπουργείου Τουρισµού, το οποίο, µεταξύ
άλλων, περιλαµβάνει και τη θέσπιση των DMMO ή «Οργανισµών Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τουρισµού»,
όπως, παρά τη διεθνή πρακτική και ορολογία, αποφάσισε να τους ονοµάσει το υπουργείο.Στο εξαιρετικό
άρθρο τους, … [Read more...]
O πιο σηµαντικός θεσµός βραβείων στον Τουρισµό παγκοσµίως, τα «Όσκαρ του Τουρισµού», έχει τιµήσει
τον Όµιλο διαχείρισης και εκµετάλλευσης ξενοδοχείων, HotelBrain, ως τον Κορυφαίο στο είδος του, µε
πολλαπλές βραβεύσεις µέσα στα χρόνια. Φέτος, είναι η δεύτερη φορά που ο Όµιλος τιµάται από τα World
Travel Awards όχι µόνο ως ο καλύτερος στην Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά στον Κόσµο. Το φετινό βραβείο
… [Read more...]
Μείωση 68,7% στην αεροπορική κίνηση στα αεροδρόµια της χώρας, στο 11µηνο του 2020, προκύπτει από
τα επίσηµα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), που δόθηκαν σήµερα στην δηµοσιότητα.
Όπως αναφέρει η ΥΠΑ, “Η αεροπορική κίνηση καταγράφει πρωτοφανή συνεχιζόµενη αρνητική πορεία στην
Ελλάδα, απόρροια της πανδηµίας της νόσου Covid-19 και των µέτρων περιορισµού στις µετακινήσεις που
έχουν … [Read more...]
Το Παγκόσµιο Συµβούλιο Ταξιδιών και Τουρισµού (WTTC) και σηµαντικοί διεθνείς φορείς της τουριστικής
βιοµηχανίας, έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους για να ζητήσουν την άµεση επανέναρξη των διεθνών
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βιοµηχανίας, έχουν ενώσει τις δυνάµεις τους για να ζητήσουν την άµεση επανέναρξη των διεθνών
ταξιδιών, χρησιµοποιώντας αποδεδειγµένες διαδικασίες ασφάλειας και χωρίς τα εµβόλια και την απαίτηση
εµβολιασµών. Το WTTC, που εκπροσωπεί τον παγκόσµιο ιδιωτικό τοµέα στους τοµείς των Ταξιδίων και του
… [Read more...]
Ενώ οι τουριστικές επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν λουκέτα και βιώνουν την µεγαλύτερη κρίση της ιστορίας
του, ο υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης και η τοµεάρχης Τουρισµού της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και βουλευτής
Α’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Νοτοπούλου, ανταλλάσσουν πυρά στην Βουλή, στην συζήτηση του
προϋπολογισµού, για το ποιος τα έκανε …χειρότερα. Με αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία προχωράµε
µπροστά, τονίζει ο … [Read more...]
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Κορυφαίος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα | Ποιες είναι οι αλλαγές που
έφερε η πανδηµία
της Εύας Οικονοµάκη
Στις µεταρρυθµίσεις που έχει πραγµατοποιήσει από το 2019 µέχρι σήµερα η ελληνική κυβέρνηση στην
κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχεδίων αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του 22ου ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης θεοχάρης, επισηµαίνοντας ότι ο τουρισµός, ο
οποίος είναι ένας από τους βασικούς άξονες της οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας, έχει δεχθεί το
ισχυρότερο πλήγµα εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στη µείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, στη δηµιουργία ενός
πλαισίου φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων σχεδίων, στον περιορισµό της γραφειοκρατίας,
καθώς και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό που έχει οδηγήσει στην απλοποίηση διαδικασιών, φέρνοντας ως
παράδειγµα την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση της επένδυσης στην έκταση του πρώην
αεροδροµίου στο Ελληνικό.
Στο κέντρο των επενδύσεων η Αθήνα
Αναφερόµενος στη επενδυτική δυναµική που έχει η Αθήνα, ο Χ. Θεοχάρης τόνισε πως τον τελευταίο χρόνο
περίπου 40 ξενοδοχεία, κυρίως boutique, άνοιξαν τις πόρτες τους για να υποδεχθούν επισκέπτες στο κέντρο
της ελληνικής πρωτεύουσας, είτε µέσω υπογραφής συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω εξαγοράς.
Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε επίσης σε 8 επενδυτικά τουριστικά σχέδια, ύψους 1 δισ. ευρώ, που
έχουν ενταχθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα στις στρατηγικές επενδύσεις, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έµφαση
και στη δυναµική που έχει ο θαλάσσιος τουρισµός και συγκεκριµένα οι µαρίνες, µε αιχµή τη µεγαλύτερη
µαρίνα της χώρας, εκείνη του Αλίµου.
Ο Χ. Θεοχάρης υπογράµµισε, µάλιστα, ότι το πρώτο δίµηνο του έτους ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τον
ελληνικό τουρισµό, µε τα στοιχεία να προέβλεπαν µία δυνατή χρονιά για την Ελλάδα. Ωστόσο, τόνισε το
2020 θα κλείσει µε τον ελληνικό τουρισµό να επιτυγχάνει το 22%-24% των µεγεθών του 2019 και εκτίµησε
ότι το 2021 ο ελληνικός τουρισµός θα καταφέρει να αναπτύξει ταχύτητα και να καλύψει µέρος του
χαµένου εδάφους, επιτυγχάνοντας το 50% των αφίξεων του 2019.
Ο υπουργός Τουρισµού µίλησε επίσης για την ασφαλή επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισµού, η οποία
βασίστηκε σε τρεις άξονες, στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων υγείας, στη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα,
καθώς και στη δηµιουργία του εργαλείο τεχνητής νοηµοσύνης «EVA», ενώ κάλεσε τους ξένους επενδυτές
να τοποθετηθούν στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας ότι η χώρα µας είναι αναντίρρητα ένας ελκυστικός
επενδυτικός και τουριστικός προορισµός.
Οι αλλαγές που φέρνει η υγειονοµική κρίση
Από την πλευρά του ο Αλεχάντρο Πουερτόλας, ένας εκ των ιδρυτών και διευθύνων σύµβουλος της HIP
(Blackstone Group), τόνισε ότι η HIP θέλει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια
και εστίασε στην επανατοποθέτηση της χώρας µας στον τουριστικό χάρτη.
Την πεποίθησή του ότι η πανδηµία του κορωνοϊού θα αλλάξει σε έναν βαθµό το υπάρχον τουριστικό
µοντέλο και τις προτεραιότητες των ταξιδιωτών εξέφρασε ο Πολ Γοµόπουλος, διευθύνων σύµβουλος της
Hines Greece, επισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι οι τουρίστες θα συνεχίσουν να έχουν την επιθυµία να
ταξιδεύουν. Τόνισε, δε, ότι τα ταξίδια αναψυχής θα ανακάµψουν ταχύτερα από τους άλλους κλάδους,
υπογραµµίζοντας ότι ο κλάδος των MICE θα είναι εκείνος που θα δεχθεί το ισχυρότερο πλήγµα.
Στα επενδυτικά σχέδια της Brown Hotels εστίασε, την ίδια στιγµή, ο Λέον Αβιγκάντ, ιδρυτής και
συνιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής αλυσίδας, λέγοντας όπως στόχο αποτελεί η ανάπτυξη 20 ξενοδοχειακών
µονάδων µε τα brands του οµίλου στην Ελλάδα µέσα στους επόµενους 18 µήνες. Έδωσε, µάλιστα, την ψήφο
εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, εκφράζοντας, παράλληλα, την αισιοδοξία του για τις προοπτικές
του ελληνικού τουρισµού.
Οι προτεραιότητες
Από την πλευρά της η Χλόη-Μαρία Λασκαρίδη, ανώτερη εκτελεστική διευθύντρια της εταιρείας ΛΑΨΜΑ,
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην αλλαγή των συνηθειών των ταξιδιωτών που έχει προκαλέσει η υγειονοµική
κρίση. Όπως τόνισε, οι προτεραιότητες των ταξιδιωτών έχουν αλλάξει και πλέον είναι πιο αυστηροί
αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες των ξενοδοχείων και τις συνθήκες υγιεινής. Η Χλόη-Μαρία
Λασκαρίδη εξήγησε πως πλέον οι επισκέπτες θέλουν όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή µε το προσωπικό των
ξενοδοχείων και αναζητούν µία ολοκληρωµένη εµπειρία που θα θυµούνται σε όλη τους τη ζωή.
Η επικεφαλής της ΛΑΜΨΑ εστίασε επίσης στον καταλυτικό ρόλο που παίζει η κρουαζιέρα για τα µεγέθη
των ξενοδοχείων που βρίσκονται στην Αθήνα και υπογράµµισε ότι η εποχικότητα, η βιωσιµότητα του
περιβάλλοντος και οι υποδοµές είναι τρεις από τους άξονες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στο µέλλον για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού.
Στον κοµβικό ρόλο της τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών ειδικά στη µετά-COVID-19 εποχή αναφέρθηκε
ο Ανδρέας Ταπράντζης, διευθύνων σύµβουλος της AVIS Greece, επισηµαίνοντας ότι η υγειονοµική κρίση
έχει αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουν οι τουρίστες και τις υπηρεσίες που αναζητούν σε κάθε τους
απόδραση. Τόνισε, δε, την ανάγκη εµπλουτισµού του ελληνικού τουριστικού προϊόντος πέρα από το
µοντέλο «ήλιος-θάλασσα».
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Τουρισµός: Επενδύσεις και αναψυχή σε πρώτο πλάνο
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Αµείωτο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφεται σε µεσοπρόθεσµο ορίζοντα στον τουρισµό σύµφωνα µε όσα
αναφέρθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence». Βέβαια
όπως πολλοί εκ των µετεχόντων στο συνέδριο ανέφεραν προς ώρας πρώτο ζητούµενο είναι η διασφάλιση
ρευστότητας στις επιχειρήσεις.
Όπως είπε η κα. Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director – LAMPSA Hellenic Hotels S.A. τα resorts
αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό
αναψυχής, όπου αναµένεται να καταγραφεί ζήτηση πιο άµεσα σε σχέση µε άλλους κλάδους.
Παράλληλα είπε ότι στα επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο
δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.
Η αναψυχή είπε θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός
και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εµπειρίες µε την
ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους σηµείωσε κ. Aνδρέας Ταπραντζής,
CEO – AVIS Greece.
Ο κ. Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει
την ανάπτυξη 20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την
Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel άνοιξε τις πόρτες και
πάλι στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που πλέον ονοµάζεται Brown Acropol στον αριθµό 1 της
οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για πώληση µιας από τις
ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε γεγονός αισιόδοξο για
το µέλλον της αγοράς.
Ο κ. Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO – HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την
εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης στην
Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η
επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος
τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν.
Ο κ. Paul Gomopoulos, Senior Managing Director – Hines Greece, η οποία επενδύει σε εµπορικά και
ξενοδοχειακά ακίνητα ( Grand Hyatt Athens, πέντε ξενοδοχεία στην Κρήτη, κ.λ.π.), εµφανίστηκε
αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα. Ίσως ο
συνεδριακός τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός
αναψυχής θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο
κλάδος έχει να αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους
επόµενους 4-6 µήνες, παρά το φως στο τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο
µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.
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Έρχεται ο ενιαίος Big Brother στην οικονοµία – Ποια χρέη αφορά

Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει
το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ
και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές
και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην
δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου
πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή
επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται το
προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται
σε τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο
των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
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Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού
τα πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες
τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Νέο Hilton ανοίγει στο Ντουµπάι Μείωση 80% στα ενοίκια | Ποιες επιχειρήσεις
αφορά Covid-19: Κλείνουν σήµερα παµπ και εστιατόρια στο Λονδίνο Κορυφαίος
επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα | Ποιες είναι οι αλλαγές που έφερε η
πανδηµία Ο ρόλος των ξενοδόχων στην αλλαγή του τουριστικού µοντέλου της
Ελλάδας Ο Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την
Θεσσαλονίκη σε εξειδικευµένους τουριστικούς πράκτορες Κατερίνα
Τσαφατίνου, δήµος Μονεµβασιάς: Η Μονεµβασιά είναι ένας προορισµός για
όλα τα βαλάντια Στην επανεκκίνηση του τουρισµού της στοχεύει η Τζαµάϊκα
Περιηγητικό δίκτυο µονοπατιών στην Αµοργό Νάξος και Μικρές Κυκλάδες
στόχευσαν την τουριστική αγορά της Πολωνίας Αυξάνεται η εναέρια
κυκλοφορία µεταξύ Βρετανίας και Ντουµπάι Η µαγεία των νυχτερινών τρένων
επιστρέφει Λιγότερα επαγγελµατικά ταξίδια κάνουν οι γυναίκες εν µέσω
πανδηµίας Τα 10 δηµόσια έργα που προτείνει ο ΣΕΤΕ για την αναβάθµιση του
τουρισµού Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των βιώσιµων ξενοδοχείων Τι
αλλαγές αναµένουν οι επαγγελµατ
Το 23-όροφο DoubleTree by Hilton M Square ανοίγει τις πόρτες του στην ιστορική περιοχή του Ντουµπάι. Tο
ξενοδοχείο διαθέτει 327 µοναδικά διακοσµηµένα δωµάτια και σουίτες ξενοδοχείου που θα εξυπηρετούν
τόσο ταξιδιώτες επαγγελµατίες όσο και ταξιδιώτες αναψυχής, καθώς και 131 κατοικίες µε εξυπηρέτηση
για σύντοµη ή παρατεταµένη διαµονή. Το ξενοδοχείο είναι ανοιχτό και καλωσορίζει τους σύγχρονους …
[Read more...]
Για το λιανεµπόριο, την εστίαση, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τα γυµναστήρια, τον τουρισµό, τις
µεταφορές και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή,
µειώνεται το ενοίκιο για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των υγειονοµικών
επιλογών την επόµενη περίοδο. Το 60% του µηνιαίου συµφωνηµένου µισθώµατος, και όχι επί της απώλειας,
θα … [Read more...]
Παµπ και εστιατόρια στο Λονδίνο κλείνουν ξανά από σήµερα για τρίτη φορά από το ξέσπασµα της
πανδηµίας του κορωνοϊού, καθώς η πρωτεύουσα της Βρετανίας και κάποιες περιοχές στη νότια Αγγλία
περνούν στην υψηλότερη βαθµίδα του συστήµατος τριών επιπέδων που ισχύει για την επιβολή
περιορισµών. Σύµφωνα µε τα βρετανικά µέσα ενηµέρωσης, 34 εκατοµµύρια κάτοικοι της Αγγλίας, το 61%
του πληθυσµού της … [Read more...]
της Εύας Οικονοµάκη Στις µεταρρυθµίσεις που έχει πραγµατοποιήσει από το 2019 µέχρι σήµερα η ελληνική
κυβέρνηση στην κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχεδίων αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του 22ου
ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης θεοχάρης, επισηµαίνοντας ότι ο
τουρισµός, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς άξονες της οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας, …
[Read more...]
της Εύας Οικονοµάκη Στην ανάγκη µετασχηµατισµού του τουριστικού µοντέλου της Ελλάδας στη µετάCOVID-19 εποχή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό για την προσέλκυση ξένων
τουριστών, εστιάζει στη νέα µελέτη της Διεύθυνσης Οικονοµικής Ανάλυσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(ΕΤΕ). Όπως αναφέρεται, η επέλαση της πανδηµίας φαίνεται ότι προκαλεί µεταβολές στα κριτήρια
επιλογής ταξιδιωτικών … [Read more...]
Με τα τουριστικά πλεονεκτήµατα του προορισµού, τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού και τα
γαστρονοµικά ατού της πόλης ο Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης κέρδισε το ενδιαφέρον των
Πολωνών Travel Agents στα Live on B2B meetings στο GREEK POLISH ALTERNATIVE TOURISM &
GASTRONOMY WORK SHOP. Το εικονικό εργαστήρι εναλλακτικού Τουρισµού και Γαστρονοµίας
πραγµατοποιήθηκε 8 µε 10 Δεκεµβρίου 2020 µε την … [Read more...]
Για τον σχεδιασµό του δήµου να αναδειχθεί η Μονεµβασιά σε wedding destination, καθώς και τις ποικίλες
δράσεις εναλλακτικού τουρισµού που προσφέρονται στην περιοχή µιλά σε συνέντευξή της στην εκποµπή
του Χάρη Ντιγριντάκη, Τρίποντο στην οικονοµία, στον Alpha 98,9, η Κατερίνα Τσαφατίνου, πρόεδρος της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του δήµου Μονεµβασιάς. «Πέρα από την κορωνίδα του
δήµου … [Read more...]
Η Τζαµάικα στοχεύει τα πέντε εκατοµµύρια επισκεπτών ετησίως έως το 2025. Προς αυτή την κατεύθυνση
ο υπουργός Τουρισµού της Τζαµάικα, Έντµουντ Μπαρτλέτ, έχει ετοιµάσει σχέδια για την ανάκτηση του
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τουρισµού στα επίπεδα πριν την πανδηµία Covid-19. Συγκεκριµένα, περιέγραψε ένα ανανεωµένο πενταετές
σχέδιο για την επίτευξη πέντε εκατοµµυρίων επισκεπτών. Αυτό µεταφράζεται σε 5 δισεκατοµµύρια
δολάρια σε … [Read more...]
Σειρά παρεµβάσεων για την ανάπτυξη ενός θεµατικού τουριστικού προϊόντος περιήγησης θα
πραγµατοποιηθεί στην Αµοργό. Θα ονοµάζεται“Amorgos Heritage Route”. Ο προϋπολογισµός του έργου
ανέρχεται τα 36.846,60 ευρώ. Γίνεται µε συγχρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής
Ανάπτυξη. Η Αµοργός θεωρείται ένας κορυφαίος τουριστικός προορισµός για τους επισκέπτες οι οποίοι
βασίζουν το ταξίδι … [Read more...]
Στο διαδικτυακό Workshop Εναλλακτικού Τουρισµού και Γαστρονοµίας συµµετείχε ο δήµος Νάξου και
Μικρών Κυκλάδων. Το event πραγµατοποιήθηκε από 8 έως και 10 Δεκεµβρίου 2020. Στόχο είχε την Πολωνική
ταξιδιωτική αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκαν χρήσιµες επαφές µε πρακτορεία
και tour operators. O Δήµος έχει συµµετάσχει το τελευταίο διάστηµα από αρχές Νοεµβρίου, σε τρεις
συνολικά … [Read more...]
Η εναέρια κυκλοφορία µεταξύ Ηνωµένου Βασιλείου και Ντουµπάι αναµένεται να αυξηθεί κατά ένα τρίτο
τον Δεκέµβριο. “Οι κρατήσεις για τον Δεκέµβριο είναι «διπλάσιες από αυτές που είχαµε τους
προηγούµενους µήνες”. Αυτό δήλωσε ο διευθύνων σύµβουλος του Dubai Airports, Paul Griffiths, σε
συνέντευξή του στο Bloomberg TV. Το εµβόλιο δεν θα είναι απαίτηση για τους επιβάτες να εισέλθουν στον
ταξιδιωτικό … [Read more...]
Το δρόµο της υλοποίησης φαίνεται πως πάει να πάρει η δηµιουργία ενός σύνθετου δικτύου νυχτερινών
τρένων στη γηραιά ήπειρο. Συγκεκριµένα, πάροχοι σιδηροδρόµων από τη Γαλλία, τη Γερµανία, την
Αυστρία και την Ελβετία ανακοίνωσαν ένα σχέδιο συνεργασίας. Στόχος τους είναι η δηµιουργία ενός
δικτύου που ονοµάζεται Nightjet τα επόµενα χρόνια. Ταξιδεύοντας µε τρένο τη νύχτα Η ιδέα των παρόχων
… [Read more...]
Μεγάλη αλλαγή στην αναλογία φύλου όσων ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους κατέδειξε η
πανδηµία. Ειδικότερα, τα επαγγελµατικά ταξίδια έχουν γίνει ξανά της µόδας για τους άνδρες τους
τελευταίους µήνες. Αυτό είναι το συµπέρασµα της AirPlus International µετά την αξιολόγηση 300.000
κρατήσεων πτήσεων τον Ιανουάριο και τον Οκτώβριο του 2020. Η θυγατρική της Lufthansa εξέτασε
επαγγελµατίες ταξιδιώτες … [Read more...]
Του Χάρη Ντιγριντάκη Παρακαταθήκη για την αναβάθµιση του ελληνικού τουρισµού στην κατεύθυνση
βιώσιµης και υψηλού επιπέδου εµπειρίας σε ολόκληρο το φάσµα και το «οικοσύστηµα» της τουριστικής
αλυσίδας αξίας αποτελούν εµβληµατικά δηµόσια έργα που οφείλει η πολιτεία να προωθήσει. Στο πλαίσιο
αυτό, το Ινστιτούτο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) πραγµατοποίησε µελέτη
µε θέµα … [Read more...]
Η έννοια της αειφορίας έχει πλέον γίνει µία από τις κύριες πτυχές της διαχείρισης του τουρισµού. Ο
COVID-19, έχει κάνει πιο “πράσινες” τις επιλογές των τουριστών. Πολλοί ταξιδιώτες είναι πρόθυµοι να
πληρώσουν περισσότερα για βιώσιµα ξενοδοχεία και µάρκες. Σύµφωνα µε µια µελέτη που
πραγµατοποιήθηκε από το Παγκόσµιο Συµβούλιο Βιώσιµου Τουρισµού (GSTC) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
Ξενοδοχείων … [Read more...]
Καθώς η βιοµηχανία αεροπορικών ταξιδιών προσπαθεί να σταθεί “στα πόδια της”, το 2021 ένα πράγµα
είναι σίγουρο.Ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να δώσουν µάχη για να κερδίσουν τον πολύτιµο
επαγγελµατία ταξιδιώτη. Πριν από το ξέσπασµα της πανδηµίας, τα επαγγελµατικά ταξίδια
αντιπροσώπευαν το 60% έως 70% των πωλήσεων ναύλων των αεροπορικών εταιρειών, σύµφωνα µε
εκτιµήσεις του οµίλου Airlines … [Read more...]
Στα µέτρα στήριξης για το 2021 αναφέρθηκε από το βήµα της Βουλής ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας. Όπως υπογράµµισε µιλώντας στην Ολοµέλεια, θα στηριχτεί η κοινωνία για όσο χρειαστεί.
Σχετικά µε τα εκτιµώµενα ταµειακά διαθέσιµα σηµείωσε πως στο τέλος της χρονιάς θα είναι 30,5
δισεκατοµµύρια ευρώ. Ο Χρήστος Σταϊκούρας ανέφερε ότι «θα σας καταθέσω και έναν πρόσθετο πίνακα.
Αυτός αποτυπώνει … [Read more...]
Την µείωση 80% στο ενοίκιο των πληττόµενων επιχειρήσεων για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο,
ανακοίνωσε πριν από λίγο από το βήµα της Βουλής, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Επειδή έχω
ευθύνη να αφουγκράζοµαι την ανησυχία της αγοράς, είπε χαρακτηριστικά θα ήθελα σήµερα να
ανακοινώσω ένα ακόµη µέτρο προστασίας και ανακούφισης. Για όλες τις πληττόµενες επιχειρήσεις, για
αυτές που θα µείνουν … [Read more...]
Η ελληνική εταιρεία Palliria, µας προσφέρει για πάνω από 60 χρόνια έτοιµες, καλό µαγειρεµένες, σπιτικές
γεύσεις βασισµένες στην παραδοσιακή ελληνική & µεσογειακή κουζίνα. Η Palirria διαθέτει µεγάλη ποικιλία

https://travel-tourism.news-24.gr/
Publication date: 16/12/2020 11:08
Alexa ranking (Greece): 8746
https://travel-tourism.news-24.gr/tag/pigi-15/

γεύσεις βασισµένες στην παραδοσιακή ελληνική & µεσογειακή κουζίνα. Η Palirria διαθέτει µεγάλη ποικιλία
προϊόντων που απευθύνονται και στους vegan καταναλωτές καθώς η πλειονότητα τους βασίζεται στα
όσπρια και τα λαχανικά τα οποία αποτελούν τον πυρήνα της vegan διατροφής. Ο ακρογωνιαίος λίθος …
[Read more...]
Με τα τουριστικά πλεονεκτήµατα του προορισµού, τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού και τα
γαστρονοµικά ατού της πόλης ο Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης κέρδισε το ενδιαφέρον των
Πολωνών Travel Agents στα Live on B2B meetings στο GREEK POLISH ALTERNATIVE TOURISM &
GASTRONOMY WORK SHOP. Το εικονικό εργαστήρι εναλλακτικού Τουρισµού και Γαστρονοµίας
πραγµατοποιήθηκε 8 µε 10 Δεκεµβρίου 2020 µε την … [Read more...]
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Νέο Hilton ανοίγει στο Ντουµπάι Ο Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης
παρουσιάζει την πόλη σε εξειδικευµένους τουριστικούς πράκτορες Μείωση
80% στα ενοίκια | Ποιες επιχειρήσεις αφορά Η Σίφνος στους ονειρικούς
προορισµούς του κόσµου Lockdown: Όλα τα µέτρα για τις γιορτές – Με ποιο SMS
θα… κάνουµε ρεβεγιόν & οι 4 εξαιρέσεις για µετακίνηση εκτός νοµού Εν µέσω
lockdown συνεχίζεται και τον Δεκέµβριο η πτώση των τιµών στα ξενοδοχεία της
Αθήνας Το απίστευτο φαινόµενο που εµφανίζεται µόνο το χειµώνα Covid-19:
Κλείνουν σήµερα παµπ και εστιατόρια στο Λονδίνο Απότοµη άνοδος της
ανεργίας στη Γαλλία Κορυφαίος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα | Ποιες
είναι οι αλλαγές που έφερε η πανδηµία Ο ρόλος των ξενοδόχων στην αλλαγή
του τουριστικού µοντέλου της Ελλάδας Αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής
ικανότητας στο φαράγγι του Βουραϊκού ποταµού Ο Οργανισµός Τουρισµού
Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την Θεσσαλονίκη σε εξειδικευµένους
τουριστικούς πράκτορες Απαγόρευση λειτουργίας εστιατορίων ξενοδοχείων
την παραµονή Χρ
Το 23-όροφο DoubleTree by Hilton M Square ανοίγει τις πόρτες του στην ιστορική περιοχή του Ντουµπάι. Tο
ξενοδοχείο διαθέτει 327 µοναδικά διακοσµηµένα δωµάτια και σουίτες ξενοδοχείου που θα εξυπηρετούν
τόσο ταξιδιώτες επαγγελµατίες όσο και ταξιδιώτες αναψυχής, καθώς και 131 κατοικίες µε εξυπηρέτηση
για σύντοµη ή παρατεταµένη διαµονή. Το ξενοδοχείο είναι ανοιχτό και καλωσορίζει τους σύγχρονους …
[Read more...]
Με τα τουριστικά πλεονεκτήµατα του προορισµού, τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού και τα
γαστρονοµικά ατού της πόλης ο Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης κέρδισε το ενδιαφέρον των
Πολωνών Travel Agents στα Live on B2B meetings στο GREEK POLISH ALTERNATIVE TOURISM &
GASTRONOMY WORK SHOP. Το εικονικό εργαστήρι εναλλακτικού Τουρισµού και Γαστρονοµίας
πραγµατοποιήθηκε 8 µε 10 Δεκεµβρίου 2020 µε τη … [Read more...]
Για το λιανεµπόριο, την εστίαση, τον πολιτισµό, τον αθλητισµό, τα γυµναστήρια, τον τουρισµό, τις
µεταφορές και τις επιχειρήσεις που κατά την περίοδο των εορτών παραµένουν κλειστές µε κρατική εντολή,
µειώνεται το ενοίκιο για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο κατά 80%, ανεξαρτήτως των υγειονοµικών
επιλογών την επόµενη περίοδο. Το 60% του µηνιαίου συµφωνηµένου µισθώµατος, και όχι επί της απώλειας,
θα … [Read more...]
Στην κατηγορία µε τους ονειρικούς προορισµούς του κόσµου για το 2020 τοποθετεί τη Σίφνο η βρετανική
εφηµερίδα Evening Standard, ανάµεσα σε ιδιαίτερες περιοχές από όλο τον
κόσµο https://www.standard.co.uk/escapist/travel/dream-destinations, όπως η Ανδαλουσία, το Κάπρι, η
ακτογραµµή του Μεξικού και η Ζάµπια. INTIME NEWS/ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ «Με εξαιρετική κουζίνα,
πανέµορφες εκκλησίες και … [Read more...]
Τα φετινά Χριστούγεννα είναι το δίχως άλλο διαφορετικά από όλα τα προηγούµενα, µε την πανδηµία να
µας περιορίζει στα σπίτια µας για τις γιορτές. Ρεβεγιόν µε SMS, λίγα άτοµα στο γιορτινό τραπέζι και
µετακινήσεις εκτός νοµού µε εξαιρέσεις… Με τους λοιµωξιολόγους να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
για µια τρίτη έξαρση του κορονοϊού τον Ιανουάριο εάν δεν προσέξουµε και δεν µείνουµε στο σπίτι τις …
[Read more...]
Εν µέσω lockdown συνεχίζεται και τον Δεκέµβριο η πτώση των τιµών στα ξενοδοχεία της Αθήνας σύµφωνα
µε σχετικά στοιχεία από την Trivago. Eιδικότερα, µείωση της τάξης του 15% καταγράφουν οι on-line
ξενοδοχειακές τιµές στην Αθήνα. Η µέση on-line τιµή ανά διανυκτέρευση σε δίκλινο δωµάτιο
διαµορφώνεται στα 122 ευρώ έναντι 144 ευρώ τον Δεκέµβριο του 2019. Με βάση τη λίστα 17 δηµοφιλών
ευρωπαϊκών … [Read more...]
Ποια είναι Ασπρόλιµνη της Ελλάδας Από τη µία βουνά, ποτάµια, λίµνες και ακτές που είναι φηµισµένες και
έχουν διακριθεί σε παγκόσµιο επίπεδο. Από την άλλη λιγότερο γνωστά µέρη που έχουν το δικό τους
ενδιαφέρον. Πράγµα το οποίο ανακαλύπτεις όταν εξερευνείς σιγά σιγά όλες τις γωνιές της χώρας µας.
Έχει τόσες κρυµµένες οµορφιές και ιδιαιτερότητες που το µόνο που χρειάζεται είναι διάθεση να
εξερευνείς … [Read more...]
Παµπ και εστιατόρια στο Λονδίνο κλείνουν ξανά από σήµερα για τρίτη φορά από το ξέσπασµα της
πανδηµίας του κορωνοϊού, καθώς η πρωτεύουσα της Βρετανίας και κάποιες περιοχές στη νότια Αγγλία
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περνούν στην υψηλότερη βαθµίδα του συστήµατος τριών επιπέδων που ισχύει για την επιβολή
περιορισµών. Σύµφωνα µε τα βρετανικά µέσα ενηµέρωσης, 34 εκατοµµύρια κάτοικοι της Αγγλίας, το 61%
του πληθυσµού της … [Read more...]
Το ποσοστό ανεργίας στη Γαλλία σηµείωσε απότοµη άνοδο κατά το τρίτο τρίµηνο του 2020 και ανήλθε σε
9% σύµφωνα µε στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής και Οικονοµικών Μελετών της Γαλλίας. Το
τρίτο τρίµηνο 2020, ο αριθµός των ανέργων, έφτασε τα 2,7 εκατ. άτοµα στο σύνολο της Γαλλίας
αυξηµένος κατά 628.000 άτοµα. Κατά τη διάρκεια του τριµήνου, το ποσοστό ανεργίας σηµείωσε άνοδο 1,9
µονάδων … [Read more...]
της Εύας Οικονοµάκη Στις µεταρρυθµίσεις που έχει πραγµατοποιήσει από το 2019 µέχρι σήµερα η ελληνική
κυβέρνηση στην κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχεδίων αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του 22ου
ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης θεοχάρης, επισηµαίνοντας ότι ο
τουρισµός, ο οποίος είναι ένας από τους βασικούς άξονες της οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας, …
[Read more...]
της Εύας Οικονοµάκη Στην ανάγκη µετασχηµατισµού του τουριστικού µοντέλου της Ελλάδας στη µετάCOVID-19 εποχή, η οποία θα χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισµό για την προσέλκυση ξένων
τουριστών, εστιάζει στη νέα µελέτη της Διεύθυνσης Οικονοµικής Ανάλυσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(ΕΤΕ). Όπως αναφέρεται, η επέλαση της πανδηµίας φαίνεται ότι προκαλεί µεταβολές στα κριτήρια
επιλογής ταξιδιωτικών … [Read more...]
O Φορέας Διαχείρισης Χελµού-Βουραϊκού προκήρυξε συνοπτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου
των Υπηρεσιών «Υπολογισµός και αξιολόγηση της φέρουσας τουριστικής ικανότητας στο φαράγγι του
Βουραϊκού ποταµού». Ως καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών από τους ενδιαφερόµενους ορίστηκε η
Δευτέρα 28 Δεκεµβρίου στις 13:00 µ.µ. ενώ την ίδια ηµέρα στις 14:00 θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός. Η
εκτιµώµενη αξία της … [Read more...]
Με τα τουριστικά πλεονεκτήµατα του προορισµού, τις µορφές εναλλακτικού τουρισµού και τα
γαστρονοµικά ατού της πόλης ο Οργανισµός Τουρισµού Θεσσαλονίκης κέρδισε το ενδιαφέρον των
Πολωνών Travel Agents στα Live on B2B meetings στο GREEK POLISH ALTERNATIVE TOURISM &
GASTRONOMY WORK SHOP. Το εικονικό εργαστήρι εναλλακτικού Τουρισµού και Γαστρονοµίας
πραγµατοποιήθηκε 8 µε 10 Δεκεµβρίου 2020 µε την … [Read more...]
Αρκετά ξενοδοχεία που παραµένουν σε λειτουργία στη χώρα αναµένεται να παραθέσουν δείπνα, τύπου
ρεβεγιόν, την παραµονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς για τους πελάτες τους, καθώς από τις
αρχές Νοεµβρίου ισχύει ότι από την αναστολή λειτουργίας της εστίασης εξαιρούνται εστιατόρια,
αναψυκτήρια, καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν µόνο τους διαµένοντες σε
αυτά και … [Read more...]
Αρκετά ξενοδοχεία που παραµένουν σε λειτουργία στη χώρα αναµένεται να παραθέσουν δείπνα, τύπου
ρεβεγιόν, την παραµονή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς για τους πελάτες τους, καθώς από τις
αρχές Νοεµβρίου ισχύει ότι από την αναστολή λειτουργίας της εστίασης εξαιρούνται εστιατόρια,
αναψυκτήρια, καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν µόνο τους διαµένοντες σε
αυτά και … [Read more...]
Σε µία περίοδο όπου οι προκλήσεις για τον κλάδο της διαµονής είναι πολλές και µεγάλες, γίνεται
επιτακτική ανάγκη για κάθε κατάλυµα να έχει µία ολοκληρωµένη διαδικτυακή παρουσία, η οποία θα του
εξασφαλίσει ολοκληρωµένη παρουσίαση της µοναδικότητας του καταλύµατος και θα υποστηρίζει
την αύξηση των κρατήσεων και κατ’ επέκταση µείωση του κόστους πώλησης. Μέσα από το δικό … [Read
more...]
Ενώ η παγκόσµια ταξιδιωτική βιοµηχανία αναζητά τρόπους επανεκκίνησης των επαγγελµατικών ταξιδιών,
ειδικά για να καταστεί και πάλι βιώσιµη η φιλοξενία των µεγάλων εκδηλώσεων, η Meliá Hotels International
επαναπροσδιορίζει τις αξίες και προσαρµόζει τις της στη στρατηγική αυτή αγορά ταξιδιών µε ιδιαίτερη
έµφαση στην καινοτοµία, την τεχνολογία και την ασφάλεια, παράγοντες που οδηγούν τη νέα εποχή των …
[Read more...]
Για τον σχεδιασµό του δήµου να αναδειχθεί η Μονεµβασιά σε wedding destination, καθώς και τις ποικίλες
δράσεις εναλλακτικού τουρισµού που προσφέρονται στην περιοχή µιλά σε συνέντευξή της στην εκποµπή
του Χάρη Ντιγριντάκη, Τρίποντο στην οικονοµία, στον Alpha 98,9, η Κατερίνα Τσαφατίνου, πρόεδρος της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του δήµου Μονεµβασιάς. «Πέρα από την κορωνίδα του
δήµου … [Read more...]
Στους βορειοανατολικούς πρόποδες του Ζαλόγγου βρίσκεται ο ακατοίκητος πλέον οικισµός
Παλαιορόφορος.Τα σπίτια του Παλαιορόφορου αποτελούν σήµερα ένα γραφικό απέραντο ερειπιώνα, που
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Παλαιορόφορος.Τα σπίτια του Παλαιορόφορου αποτελούν σήµερα ένα γραφικό απέραντο ερειπιώνα, που
έχει µόνο φωτογραφικό, και ιστορικό ενδιαφέρον.Ο Παλαιός Ωρωπός µαζί µε το Πολύβρυσο (Σέσοβο) και
το Τρίκαστρο Πρέβεζας (Γόρανα, ή Αγόρανα) συνενώθηκαν την εποχή της δικτατορίας και απετέλεσαν την
νέα κοινότητα Ωρωπού η … [Read more...]
Τρεις νέες σηµαντικές διακρίσεις στις ΗΠΑ, φέρουν για µία ακόµη φορά την Ελλάδα και τη Σαντορίνη στο
προσκήνιο της παγκόσµιας τουριστικής αγοράς. Στις 14 Δεκεµβρίου και σε διαδικτυακή διοργάνωση
απονοµής των βραβείων Global Traveller της FXExpress 2020, η Ελλάδα: – Αναδείχθηκε για πρώτη φορά
αγαπηµένος τουριστικός προορισµός διεθνώς, από τους αναγνώστες του δικτυακού περιοδικού
trazeetravel.com … [Read more...]
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Δηµιουργείται νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για
όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος
φορέας θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει
στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις
των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα
το µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο
καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και υποθήκες.
www.ert.gr
Πηγή του άρθρου είναι: http://www.ert.gr
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Νέα βάση δεδοµένων µε προφίλ δανειολήπτη- Έλεγχος «συµπεριφοράς» για
χορήγηση δανείων
Ο νέος φορέας θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα
συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί»
τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων
πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Πηγή: ΕΡΤ
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Γ. Στουρνάρας : Οι τράπεζες δέχτηκαν µεγάλο πλήγµα από την πανδηµία
Ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας δέχθηκε ισχυρό πλήγµα από την πανδηµία πριν ακόµη ξεπεράσει πλήρως τα
προβλήµατα που κληροδότησε η προηγούµενη κρίση ανέφερε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
Γιάννης Στουρνάρας, µιλώντας στο 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum. Παρά τη µείωση των µη
εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) κατά 50 δισεκ. ευρώ περίπου σε σχέση µε το µέγιστο επίπεδο που είχε
καταγραφεί το Μάρτιο του 2016, ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων στο τέλος Σεπτεµβρίου
2020 παρέµεινε εξαιρετικά υψηλός (35,8%), πολύ πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ (2,9% τον Ιούνιο του 2020).
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από το
ελάχιστο απαιτούµενο, αλλά θα δεχθούν πιέσεις εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως (α) η πλήρης
επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), (β) το κόστος της
στρατηγικής των τραπεζών για τη διαχείριση των ΜΕΔ, όπως προκύπτει από τις...
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Τζ. Πάιτ: «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση»
Το μήνυμα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια χώρα που μπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακομματικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς μεταβαίνουμε σε μια νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
ομάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήμανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεμέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήμερη επίσκεψη θα
πραγματοποιήσει αύριο και την Πέμπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιμο ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωμένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραμματισμένες συνδέσεις με τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι μέρος της «τολμηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιμης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγματοποιηθούν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε αναδυόμενους τομείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήμανε μάλιστα πως σε συνδυασμό με τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισμό των λιμένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρέσβης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόμενη διμερή σχέση» στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγμα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αμερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σημείωσε επιπρόσθετα πως μέσω του επερχόμενου
προγράμματος εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθμισμένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυμένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν μια εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονομική διάσταση της διμερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αμερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δημοκρατικά ιδανικά μας». Πιο συγκεκριμένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα μας στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόμβου καινοτομίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
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εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σημείο, ο Αμερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσμιων και ιδιαίτερα Αμερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόμενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιμη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νομικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίμησε
μάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα μεταμορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: https://www.amna.gr
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ΕΑΤΕ: "Ανοικτά" 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις
H Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε
κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
'αγγίζουν' τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
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Κορυφαίος επενδυτικός προορισµός η Ελλάδα | Ποιες είναι οι αλλαγές που
έφερε η πανδηµία

της Εύας Οικονοµάκη
Στις µεταρρυθµίσεις που έχει πραγµατοποιήσει από το 2019 µέχρι σήµερα η ελληνική κυβέρνηση στην
κατεύθυνση προσέλκυσης νέων επενδυτικών σχεδίων αναφέρθηκε, στο πλαίσιο του 22ου ετήσιου Capital
Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Τουρισµού, Χάρης θεοχάρης, επισηµαίνοντας ότι ο τουρισµός, ο
οποίος είναι ένας από τους βασικούς άξονες της οικονοµικής ανάπτυξης της Ελλάδας, έχει δεχθεί το
ισχυρότερο πλήγµα εξαιτίας της πανδηµίας του κορωνοϊού.
Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε στη µείωση της φορολόγησης των επιχειρήσεων, στη δηµιουργία ενός
πλαισίου φορολογικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων σχεδίων, στον περιορισµό της γραφειοκρατίας,
καθώς και στον ψηφιακό µετασχηµατισµό που έχει οδηγήσει στην απλοποίηση διαδικασιών, φέρνοντας ως
παράδειγµα την επιτάχυνση των διαδικασιών για την υλοποίηση της επένδυσης στην έκταση του πρώην
αεροδροµίου στο Ελληνικό.
Στο κέντρο των επενδύσεων η Αθήνα
Αναφερόµενος στη επενδυτική δυναµική που έχει η Αθήνα, ο Χ. Θεοχάρης τόνισε πως τον τελευταίο χρόνο
περίπου 40 ξενοδοχεία, κυρίως boutique, άνοιξαν τις πόρτες τους για να υποδεχθούν επισκέπτες στο κέντρο
της ελληνικής πρωτεύουσας, είτε µέσω υπογραφής συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω εξαγοράς.
Ο υπουργός Τουρισµού αναφέρθηκε επίσης σε 8 επενδυτικά τουριστικά σχέδια, ύψους 1 δισ. ευρώ, που
έχουν ενταχθεί το τελευταίο χρονικό διάστηµα στις στρατηγικές επενδύσεις, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έµφαση
και στη δυναµική που έχει ο θαλάσσιος τουρισµός και συγκεκριµένα οι µαρίνες, µε αιχµή τη µεγαλύτερη
µαρίνα της χώρας, εκείνη του Αλίµου.
Ο Χ. Θεοχάρης υπογράµµισε, µάλιστα, ότι το πρώτο δίµηνο του έτους ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τον
ελληνικό τουρισµό, µε τα στοιχεία να προέβλεπαν µία δυνατή χρονιά για την Ελλάδα. Ωστόσο, τόνισε το
2020 θα κλείσει µε τον ελληνικό τουρισµό να επιτυγχάνει το 22%-24% των µεγεθών του 2019 και εκτίµησε
ότι το 2021 ο ελληνικός τουρισµός θα καταφέρει να αναπτύξει ταχύτητα και να καλύψει µέρος του
χαµένου εδάφους, επιτυγχάνοντας το 50% των αφίξεων του 2019.
Ο υπουργός Τουρισµού µίλησε επίσης για την ασφαλή επανεκκίνηση του ελληνικού τουρισµού, η οποία
βασίστηκε σε τρεις άξονες, στην υιοθέτηση πρωτοκόλλων υγείας, στη συνεργασία µε τον ιδιωτικό τοµέα,
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καθώς και στη δηµιουργία του εργαλείο τεχνητής νοηµοσύνης «EVA», ενώ κάλεσε τους ξένους επενδυτές
να τοποθετηθούν στην Ελλάδα, επισηµαίνοντας ότι η χώρα µας είναι αναντίρρητα ένας ελκυστικός
επενδυτικός και τουριστικός προορισµός.
Οι αλλαγές που φέρνει η υγειονοµική κρίση
Από την πλευρά του ο Αλεχάντρο Πουερτόλας, ένας εκ των ιδρυτών και διευθύνων σύµβουλος της HIP
(Blackstone Group), τόνισε ότι η HIP θέλει να διαδραµατίσει ενεργό ρόλο στην Ελλάδα τα επόµενα χρόνια
και εστίασε στην επανατοποθέτηση της χώρας µας στον τουριστικό χάρτη.
Την πεποίθησή του ότι η πανδηµία του κορωνοϊού θα αλλάξει σε έναν βαθµό το υπάρχον τουριστικό
µοντέλο και τις προτεραιότητες των ταξιδιωτών εξέφρασε ο Πολ Γοµόπουλος, διευθύνων σύµβουλος της
Hines Greece, επισηµαίνοντας, ωστόσο, ότι οι τουρίστες θα συνεχίσουν να έχουν την επιθυµία να
ταξιδεύουν. Τόνισε, δε, ότι τα ταξίδια αναψυχής θα ανακάµψουν ταχύτερα από τους άλλους κλάδους,
υπογραµµίζοντας ότι ο κλάδος των MICE θα είναι εκείνος που θα δεχθεί το ισχυρότερο πλήγµα.
Στα επενδυτικά σχέδια της Brown Hotels εστίασε, την ίδια στιγµή, ο Λέον Αβιγκάντ, ιδρυτής και
συνιδιοκτήτης της ξενοδοχειακής αλυσίδας, λέγοντας όπως στόχο αποτελεί η ανάπτυξη 20 ξενοδοχειακών
µονάδων µε τα brands του οµίλου στην Ελλάδα µέσα στους επόµενους 18 µήνες. Έδωσε, µάλιστα, την ψήφο
εµπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία, εκφράζοντας, παράλληλα, την αισιοδοξία του για τις προοπτικές
του ελληνικού τουρισµού.
Οι προτεραιότητες
Από την πλευρά της η Χλόη-Μαρία Λασκαρίδη, ανώτερη εκτελεστική διευθύντρια της εταιρείας ΛΑΨΜΑ,
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην αλλαγή των συνηθειών των ταξιδιωτών που έχει προκαλέσει η υγειονοµική
κρίση. Όπως τόνισε, οι προτεραιότητες των ταξιδιωτών έχουν αλλάξει και πλέον είναι πιο αυστηροί
αναφορικά µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες των ξενοδοχείων και τις συνθήκες υγιεινής. Η Χλόη-Μαρία
Λασκαρίδη εξήγησε πως πλέον οι επισκέπτες θέλουν όσο το δυνατόν λιγότερη επαφή µε το προσωπικό των
ξενοδοχείων και αναζητούν µία ολοκληρωµένη εµπειρία που θα θυµούνται σε όλη τους τη ζωή.
Η επικεφαλής της ΛΑΜΨΑ εστίασε επίσης στον καταλυτικό ρόλο που παίζει η κρουαζιέρα για τα µεγέθη
των ξενοδοχείων που βρίσκονται στην Αθήνα και υπογράµµισε ότι η εποχικότητα, η βιωσιµότητα του
περιβάλλοντος και οι υποδοµές είναι τρεις από τους άξονες στους οποίους θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη
προσοχή στο µέλλον για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισµού.
Στον κοµβικό ρόλο της τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών ειδικά στη µετά-COVID-19 εποχή αναφέρθηκε
ο Ανδρέας Ταπράντζης, διευθύνων σύµβουλος της AVIS Greece, επισηµαίνοντας ότι η υγειονοµική κρίση
έχει αλλάξει τον τρόπο που ταξιδεύουν οι τουρίστες και τις υπηρεσίες που αναζητούν σε κάθε τους
απόδραση. Τόνισε, δε, την ανάγκη εµπλουτισµού του ελληνικού τουριστικού προϊόντος πέρα από το
µοντέλο «ήλιος-θάλασσα».
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Τζέφρι Πάιατ: Το πρόγραµµα «Ηρακλής» βοηθά τις αµερικανικές επενδύσεις
στην Ελλάδα
Οι αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και
της σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την
πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας»,
τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum,
µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι
εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και
το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση
κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την
προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη
λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

Ετικέτες: επενδύσειςπρόγραµµα ΗρακλήςΤζέφρι Πάιατ
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Δηµιουργείται νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για
όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος
φορέας θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει
στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις
των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα
το µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο
καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και υποθήκες.
Μοιράσου το άρθρο:
Πηγή
αποθηκεύστε το όνοµα, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και τον ιστότοπό µου σε αυτό το πρόγραµµα
περιήγησης για την επόµενη φορά που θα σχολιάσω.
Δημοσίευση σχολίου
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Big Brother χρεών: Γραφείο πιστοδοτικής συµπεριφοράς θα “καταγράφει” τα
πάντα

Big Brother χρεών: Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο
από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω
της πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το
Ταµείο Ανάκαµψης.
Big Brother χρεών: Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο
οποίος θα καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες. Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο
οφειλέτης να λάβει δάνειο από την τράπεζα και πόσο. Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία
και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό,
προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια. Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών
ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum,
λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής
συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο
Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου
πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή
επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται το
προφίλ του οφειλέτη. Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση
απευθύνεται σε τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα
τσεκάρει το σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη. Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που
έχουν κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
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ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
(του Δηµήτρη Μανώλη, ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Ετοιµάζονται νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία
Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές µονάδες τα επόµενα χρόνια στη χώρα µας διαβλέπουν κορυφαίοι
πολυεθνικοί εκπρόσωποι του κλάδου σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum:
"Greece – Looking Ahead With Confidence" µε την υποσηµείωση όµως ότι για τους επόµενους 5-6 µήνες πρώτη
προτεραιότητα για τα ξενοδοχεία είναι η εξασφάλιση ρευστότητας.
Η Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director - LAMPSA Hellenic Hotels S.A. αναφέρθηκε στις νέες τάσεις
που παρατηρούνται στην εποχή Covid 19 καθώς οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει και δίνεται περισσότερο
έµφαση στην ασφάλεια και την αξιοποίηση της τεχνολογίας µε στόχο τη µείωση της φυσικής επαφής, ενώ
ενισχύεται η τάση για πιο µακροχρόνια διαµονή και τα ξενοδοχεία πρέπει να ετοιµάσουν ανάλογα πακέτα.
Τα resorts αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής,
εκτίµησε και συµπλήρωσε ότι ο κόσµος αποζητά τα ταξίδια και για τον λόγο αυτό ο τοµέας της αναψυχής
θα ανακάµψει πιο σύντοµα. Ωστόσο στα επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι
πιο δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.
Ο Aνδρέας Ταπραντζής, CEO - AVIS Greece έκανε αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην εταιρεία του
που εξασφάλισε διεθνή χρηµατοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της µε ηλεκτρικά και υβριδικά
αυτοκίνητα. Η αναψυχή είπε θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι
διαφορετικός και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές»
εµπειρίες µε την ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους.
Ο Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την ανάπτυξη
20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη
κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel έδωσε και πάλι ζωή στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που
µετονοµάστηκε σε Brown Acropol στον αριθµό 1 της οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε
πρόταση για πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε
γεγονός αισιόδοξο για το µέλλον της αγοράς.
Ο Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO - HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την
εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης στην
Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η
επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος
τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν.
Ο Paul Gomopoulos, Senior Managing Director - Hines Greece, η οποία έχει κάνει επενδύεις εκατοντάδων
εκατοµµυρίων στη χώρα µας σε εµπορικά και ξενοδοχειακά ακίνητα (Grand Hyatt Athens, πέντε ξενοδοχεία
στην Κρήτη, κ.λπ.), εµφανίστηκε αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα.
Ίσως ο συνεδριακός τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός αναψυχής
θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο κλάδος έχει να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους επόµενους 4-6 µήνες, παρά το
φως στο τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ
αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.
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Δηµιουργείται νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για
όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος
φορέας θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει
στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις
των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα
το µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο
καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και υποθήκες.
Μοιράσου το άρθρο:
Περισσότερα Εδω
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Οι ξένοι επενδυτές συνεχίζουν να βλέπουν ευκαιρίες στον ελληνικό τουρισµό
Στεφανία Σούκη
16 Δεκεµβρίου, 2020 9:55 πµ
«Ελκυστική η Ελλάδα», λέει η ΗΙP, η Ηines βλέπει υπεραξίες, επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ από την
Brown. Ποιες νέες τάσεις εντοπίζουν Χλόη Λασκαρίδη της ΛΑΜΨΑ και Ανδρέας Ταπραντζής της AVIS
«Ελκυστική η Ελλάδα», λέει η ΗΙP, η Ηines βλέπει υπεραξίες, επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ από την
Brown. Ποιες νέες τάσεις εντοπίζουν Χλόη Λασκαρίδη της ΛΑΜΨΑ και Ανδρέας Ταπραντζής της AVIS
Ψήφο εµπιστοσύνης στην Ελλάδα και στην επόµενη µέρα του ελληνικού τουρισµού δίνουν οι ξένοι
επενδυτές, δηλώνοντας αισιόδοξοι για την πορεία του κλάδου σε µακροπρόθεσµη βάση και θεωρώντας πάντως- ότι µία από τις µεγάλες προκλήσεις για τη µετά Covid 19 περίοδο θα είναι η επανατοποθέτηση του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Ψήφο εµπιστοσύνης στην Ελλάδα και στην επόµενη µέρα του ελληνικού τουρισµού δίνουν οι ξένοι
επενδυτές, δηλώνοντας αισιόδοξοι για την πορεία του κλάδου σε µακροπρόθεσµη βάση και θεωρώντας πάντως- ότι µία από τις µεγάλες προκλήσεις για τη µετά Covid 19 περίοδο θα είναι η επανατοποθέτηση του
ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Ευκαιρίες στη χώρα µας κυρίως για την αναβάθµιση παλιότερων µονάδων βλέπει η HIP (ο
τρίτος µεγαλύτερος επενδυτής σε ξενοδοχεία στην Ευρώπη, µετά την Pandox και την Covivio)
η οποία έχει επενδύσει και στη χώρα µας, η Hines εκτιµά ότι ο ελληνικός τουρισµός κρύβει
υπεραξίες, ενώ οι Ισραηλινοί της Brown θέλουν επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ για πάνω από 20
µονάδες σε Ελλάδα- Κύπρο το επόµενο 18µηνο.
Ευκαιρίες στη χώρα µας κυρίως για την αναβάθµιση παλιότερων µονάδων βλέπει η HIP (ο τρίτος
µεγαλύτερος επενδυτής σε ξενοδοχεία στην Ευρώπη, µετά την Pandox και την Covivio) η οποία έχει
επενδύσει και στη χώρα µας , η Hines εκτιµά ότι ο ελληνικός τουρισµός κρύβει υπεραξίες, ενώ οι
Ισραηλινοί της Brown θέλουν επενδύσεις άνω των 100 εκατ. ευρώ για πάνω από 20 µονάδες σε ΕλλάδαΚύπρο το επόµενο 18µηνο.
Οι εκπρόσωποι των τριών ξένων οµίλων µίλησαν χθές στο Capital Link Forum, για τον ελληνικό τουρισµό,
όπως άλλωστε και η Χλόη Λασκαρίδη του οµίλου ΛΑΜΨΑ και ο Ανδρέας Ταπραντζής, διευθύνων
σύµβουλος της AVIS.
Οι εκπρόσωποι των τριών ξένων οµίλων µίλησαν χθές στο Capital Link Forum, για τον ελληνικό τουρισµό,
όπως άλλωστε και η Χλόη Λασκαρίδη του οµίλου ΛΑΜΨΑ και ο Ανδρέας Ταπραντζής, διευθύνων
σύµβουλος της AVIS.
Οι σηµαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς όπως τις περιέγραψαν οι οµιλητές έχουν να κάνουνπέρα από τα άµεσα προβλήµατα ρευστότητας κι επιβίωσης για τον κλάδο τους επόµενους 4- 6 µήνες- µε τα
διαχρονικά προβλήµατα της εποχικότητας και των υποδοµών, την έλλειψη του θεσµικού χαρακτήρα της
αγοράς (σ.σ. που κάνει πιο δύσκολες τις αγοραπωλησίες), το ‘’στοίχηµα’’ της επανατοποθέτησης -συνολικά
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και ειδικότερα των ξενοδοχείων-, την κάλυψη του κενού
µεταξύ των προορισµών και φυσικά τις αεροπορικές συνδέσεις.
Οι σηµαντικότερες προκλήσεις της ελληνικής αγοράς όπως τις περιέγραψαν οι οµιλητές έχουν να κάνουνπέρα από τα άµεσα προβλήµατα ρευστότητας κι επιβίωσης για τον κλάδο τους επόµενους 4- 6 µήνες- µε τα
διαχρονικά προβλήµατα της εποχικότητας και των υποδοµών, την έλλειψη του θεσµικού χαρακτήρα της
αγοράς (σ.σ. που κάνει πιο δύσκολες τις αγοραπωλησίες), το ‘’στοίχηµα’’ της επανατοποθέτησης -συνολικά
του ελληνικού τουριστικού προϊόντος αλλά και ειδικότερα των ξενοδοχείων-, την κάλυψη του κενού
µεταξύ των προορισµών και φυσικά τις αεροπορικές συνδέσεις.
Στις νέες τάσεις που έχουν έρθει λόγω της πανδηµίας και κάποιες από αυτές θα µείνουν και
την περίοδο µετά αναφέρθηκε η κ. Χλόη Λασκαρίδη, έχοντας και την εµπειρία των πλέον
πολυτελών ξενοδοχείων στην πλατεία Συντάγµατος (Mεγάλη Βρεταννία, King George και πιο
πρόσφατα του Athens Capital MGallery. «Οι προτεραιότητες των επισκεπτών µας έχουν αλλάξει, όπως
διαπιστώνουµε από τα ξενοδοχεία, σε επίπεδο υγειονοµικής ασφάλειας, η τεχνολογία ήταν αλλά θα είναι
ακόµη πιο σηµαντική προσεχώς ελαχιστοποιώντας τη φυσική επαφή. Για τους επισκέπτες αναψυχής είναι
σηµαντικό ότι, πέραν των ποιοτικών υπηρεσιών, θέλουν πλέον να έχουν περισσότερες εµπειρίες. Η τάση
για πιο µακροχρόνιες διαµονές εκτιµάται ότι θα συνεχίσει και στο άµεσο µέλλον, γι’ αυτό και η ανάγκη
δηµιουργίας τέτοιου είδους ‘’προϊόντων’’ κι επίσης το κοµµάτι της ευεξίας θα κερδίσει ακόµη περισσότερο,
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µετά από αυτή την παρατεταµένη περίοδο πίεσης. Οσον αφορά τους κλάδους που θα ανακάµψουν
νωρίτερα, τα ταξίδια αναψυχής εκτιµάµε ότι θα επιστρέψουν νωρίτερα- ο κόσµος αποζητά τα ταξίδιαωστόσο για τα επαγγελµατικά ταξίδια και την κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, επηρεάζοντας
και τα αστικά ξενοδοχεία. Τα resorts επίσης είναι αυτά που αναµένεται ότι θα ανακάµψουν νωρίτερα µε το
δεδοµένο ακριβώς ότι στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής».
Στις νέες τάσεις που έχουν έρθει λόγω της πανδηµίας και κάποιες από αυτές θα µείνουν και την περίοδο
µετά αναφέρθηκε η κ. Χλόη Λασκαρίδη, έχοντας και την εµπειρία των πλέον πολυτελών ξενοδοχείων στην
πλατεία Συντάγµατος (Mεγάλη Βρεταννία, King George και πιο πρόσφατα του Athens Capital MGallery . «Οι
προτεραιότητες των επισκεπτών µας έχουν αλλάξει, όπως διαπιστώνουµε από τα ξενοδοχεία, σε επίπεδο
υγειονοµικής ασφάλειας, η τεχνολογία ήταν αλλά θα είναι ακόµη πιο σηµαντική προσεχώς
ελαχιστοποιώντας τη φυσική επαφή. Για τους επισκέπτες αναψυχής είναι σηµαντικό ότι, πέραν των
ποιοτικών υπηρεσιών, θέλουν πλέον να έχουν περισσότερες εµπειρίες. Η τάση για πιο µακροχρόνιες
διαµονές εκτιµάται ότι θα συνεχίσει και στο άµεσο µέλλον, γι’ αυτό και η ανάγκη δηµιουργίας τέτοιου
είδους ‘’προϊόντων’’ κι επίσης το κοµµάτι της ευεξίας θα κερδίσει ακόµη περισσότερο, µετά από αυτή την
παρατεταµένη περίοδο πίεσης. Οσον αφορά τους κλάδους που θα ανακάµψουν νωρίτερα, τα ταξίδια
αναψυχής εκτιµάµε ότι θα επιστρέψουν νωρίτερα- ο κόσµος αποζητά τα ταξίδια- ωστόσο για τα
επαγγελµατικά ταξίδια και την κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο δύσκολες, επηρεάζοντας και τα αστικά
ξενοδοχεία. Τα resorts επίσης είναι αυτά που αναµένεται ότι θα ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο
ακριβώς ότι στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής».

Την άποψη ότι η τεχνολογία θα είναι “κλειδί” σε όλους τους τοµείς για την επόµενη µέρα, εξέφρασε ο
διευθύνων σύµβουλος της Avis, κ. Ανδρέας Ταπραντζής, κάνοντας αναφορά και στις τελευταίες
εξελίξεις στην εταιρεία που εξασφάλισε διεθνή χρηµατοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της µε
ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. «Η αναψυχή θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα
ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο απ΄τους παρόχους πιο
“αποκλειστικές” εµπειρίες που θα βασίζονται στην τεχνολογία, ενώ η υγεία θα βρίσκεται για πολύ καιρό
στο επίκεντρο».
Την άποψη ότι η τεχνολογία θα είναι “κλειδί” σε όλους τους τοµείς για την επόµενη µέρα, εξέφρασε ο
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διευθύνων σύµβουλος της Avis, κ. Ανδρέας Ταπραντζής , κάνοντας αναφορά και στις τελευταίες εξελίξεις
στην εταιρεία που εξασφάλισε διεθνή χρηµατοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της µε ηλεκτρικά και
υβριδικά αυτοκίνητα. «Η αναψυχή θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα
είναι διαφορετικός και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο απ΄τους παρόχους πιο “αποκλειστικές”
εµπειρίες που θα βασίζονται στην τεχνολογία, ενώ η υγεία θα βρίσκεται για πολύ καιρό στο επίκεντρο».

Ο κ. Αλεχάντρο Πουέρτολας της ΗΙP, ανέφερε ότι η Eλλάδα αντιπροσωπεύει µεν µικρό µερίδιο «επί του
συνόλου του χαρτοφυλακίου µας, ωστόσο είναι πολύ σηµαντική αγορά για εµάς, εξ’ ού και αποφασίσαµε
να έχουµε το δικό µας γραφείο στη χώρα. Η ευκαιρία που βλέπουµε στην ελληνική αγορά αφορά την
επανατοποθέτηση παλιών ξενοδοχείων, σε προγράµµατα εκσυγχρονισµού µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Βλέπουµε ευκαιρίες στη χώρα και θέλουµε να παίξουµε κεντρικό ρόλο τα
επόµενα χρόνια. Εστω κι αν υπάρχουν προκλήσεις στην αγορά, το επενδυτικό κλίµα στη χώρα είναι σαφώς
πιο ελκυστικό σε σχέση µε το παρελθόν».
Ο κ. Αλεχάντρο Πουέρτολας της ΗΙP, ανέφερε ότι η Eλλάδα αντιπροσωπεύει µεν µικρό µερίδιο «επί του
συνόλου του χαρτοφυλακίου µας, ωστόσο είναι πολύ σηµαντική αγορά για εµάς, εξ’ ού και αποφασίσαµε
να έχουµε το δικό µας γραφείο στη χώρα. Η ευκαιρία που βλέπουµε στην ελληνική αγορά αφορά την
επανατοποθέτηση παλιών ξενοδοχείων, σε προγράµµατα εκσυγχρονισµού µε τον ψηφιακό µετασχηµατισµό
να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Βλέπουµε ευκαιρίες στη χώρα και θέλουµε να παίξουµε κεντρικό ρόλο τα
επόµενα χρόνια. Εστω κι αν υπάρχουν προκλήσεις στην αγορά, το επενδυτικό κλίµα στη χώρα είναι σαφώς
πιο ελκυστικό σε σχέση µε το παρελθόν». Οι δύο βασικές προκλήσεις που εντοπίζει ο κ. Πουέρτολας είναι
µε την επανατοθέτηση συνολικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και τη συνδεσιµότητα. «Το ζήτηµα
είναι να επανατοποθετηθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν και να προσθέσει κανείς αξία σε αυτό που έχει
παρά να χτίσει περισσότερο. Επίσης η διασυνδεσιµότητα είναι πολύ σηµαντική- αν δεν υπάρχουν καλά
αεροδρόµια και αεροπορικές δεν µπορούµε να έχουµε τουρισµό». Ο επικεφαλής της Hines στην Ελλάδα κ.
Πώλ Γοµόπουλος , ανέφερε από την πλευρά του ότι η µέχρι σήµερα εµπειρία του οµίλου από την Ελλάδα,
«είναι πολύ αποδοτική γιατί θεωρήσαµε από την αρχή στην στρατηγική µας ότι υπάρχει υπεραξία που
µπορούµε να ‘’ξεκλειδώσουµε’’. Αυτό ακριβώς κάναµε, ξεκινώντας από την πρώτη επένδυση µε το πρώην
Athens Ledra, νύν Grand Hyatt. Hρθαµε στην αγορά το 2014, τη χειρότερη συγκυρία για την ελληνική
οικονοµία, εποµένως έχουµε εµπειρία από µεγάλη κρίση και τώρα εν µέσω της υγειονοµικής κρίσης,
θεωρούµε ότι θα υπάρξει φώς. Δεν νοµίζω ότι κάποιος µπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη για το πώς θα
κινηθεί ο τουρισµός τα επόµενα χρόνια- ούτε κι εγώ- απλά θεωρώ ότι είναι στη ανθρώπινη φύση να
προσαρµόζεται στα νέα δεδοµένα . Θα βρεθεί ο τρόπος να προσαρµοστούµε, ίσως ο συνεδριακός
τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός αναψυχής θα ανακάµψει πολύ
πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Τα πράγµατα θα αλλάξουν, αλλά όχι δραµατικά. Σε
επίπεδο προκλήσεων, η ρευστότητα και η επιβίωση είναι για τους επόµενους 4-6 µήνες, παρά το φώς στο
τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε επίπεδο πιο µακροπρόθεσµων προκλήσεων είµαι πολύ αισιόδοξος
για την Ελλάδα, δε βλέπω θεµελιώδεις, µεγάλες προκλήσεις για τη χώρα, διαφορετικές σε σχέση µε αυτές
που υπήρχαν στο παρελθόν. Οι επενδύσεις είναι ο δρόµος για την ανάκαµψη και η ελληνική κυβέρνηση θα
πρέπει να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση». Το επενδυτικό πλάνο της Brown Αισιόδοξος για την ελληνική
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αγορά δήλωσε από το βήµα του συνεδρίου και ο κ. Λέον Αβιγκάδ, από την Brown Hotels. «Για την Ελλάδα
και την Κύπρο έχουµε δροµολογήσει πάνω από 20 ξενοδοχεία στους επόµενους 18 µήνες, µε πάνω από 100
εκατ. ευρώ επενδύσεις, στο κέντρο της Αθήνας, στην Οµόνοια, το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη
Θεσσαλονίκη κ.α.. Οι πιο ευέλικτοι και όποιοι είναι πρόθυµοι να προσαρµοστούν πιο εύκολα θα είναι και οι
κερδισµένοι της πανδηµίας την επόµενη µέρα και µέσα από τα ξενοδοχεία της Brown (και εκτός Ελλάδος)
διαπιστώσαµε πράγµατι την τάση για τις πιο µακροπρόθεσµες διαµονές. Εστω κι αν έχουµε αντιµετωπίσει
προκλήσεις, νιώθουµε καλοδεχούµενοι στην ελληνική αγορά και είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον.
Ενδεικτικά να πώ ότι είχαµε µία πρόταση για πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες µας σε τριπλή τιµή από αυτή
στην οποία το αγοράσαµε. Μία από τις σηµαντικές προκλήσεις για εµάς την επόµενη µέρα είναι το ‘’κενό’’
που υπάρχει µεταξύ των προορισµών π.χ. της Μυκόνου και της Σαντορίνης σε σχέση µε άλλους
προορισµούς, συµπεριλαµβανοµένης και της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης». Διαβάστε περισσότερα Το
«δια ταύτα» της σύγκρουσης στη Bουλή για τον προϋπολογισµό Μητσοτάκης: Τις επόµενες ηµέρες
υπογράφουµε τη συµφωνία για τα Rafale ΔΕΔΔΗΕ: 7,5 εκατ. έξυπνοι µετρητές φέρνουν επανάσταση στη
διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας
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Πρέσβης ΗΠΑ: Η Ελλάδα προσφέρει λύσεις στις ΗΠΑ σε Ανατολική Μεσόγειο
και Βαλκάνια
Μια ακόµη επιβεβαίωση ότι τα συµφέροντα των µονοπωλίων πάνε χέρι-χέρι µε τη βαθύτερη εµπλοκή της
Ελλάδας στα ιµπεριαλιστικά σχέδια, προέκυψε από την οµιλία που έκανε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι
Πάιατ, στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε στην οµιλία του ότι «η Ελλάδα προσφέρει λύσεις στα ζητήµατα που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια», φέροντας ως παραδείγµατα τη Συµφωνία
των Πρεσπών και τις τριµερείς συνεργασίες όπως Ελλάδας και Κύπρου µε Ισραήλ ή Αίγυπτο. «Οι σχέσεις
µας δεν ήταν ποτέ καλύτερες», πρόσθεσε, και παρουσίασε ως κοινό στόχο των δύο πλευρών «να
αναπτύξουµε τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις στο επίπεδο που είναι ήδη οι
στρατιωτικές».

Φώτο Αρχείου / Συνεκπαίδευση Τουρκικής Φρεγάτας Kemal Reis µε Αµερικανικό Αντιτορπιλικό Αύγουστος
2020/ Πηγή: US NAVY

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ στην Ελλάδα σήµερα
Τετάρτη
Ειδική αναφορά έκανε στις διακρατικές µπίζνες στον ενεργειακό τοµέα. Ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως
ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ, θα πραγµατοποιήσει διήµερη επίσκεψη σήµερα και την
Πέµπτη στην Αθήνα, ισχυριζόµενος ότι η επίσκεψη αυτή «θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της
φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας».
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Ο πρέσβης των ΗΠΑ εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της Ελλάδας σε αυτό που οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχουν
ονοµάσει ως «ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», την προσπάθεια δηλαδή να µειωθεί η ενεργειακή
εξάρτηση Ευρωπαϊκών κρατών από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο Τζ. Πάιατ ανέφερε πως «µε τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό (TAP), τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις
µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό
χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» είπε
χαρακτηριστικά.

Η λαϊκή κατοικία στα αµερικανικά αρπακτικά
Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραµµα «Ηρακλής», περί πώλησης δανείων που διαχειρίζονται σήµερα
ελληνικές τράπεζες, ως φιλέτο όπου αποβλέπουν αµερικανικοί «επενδυτικοί» όµιλοι.

Προκλητικά προνόµια για αµερικανικά µονοπώλια
Εστίασε σε τοποθετήσεις στην Ελλάδα µονοπωλίων όπως η «Microsoft» ή η «Amazon», µε βάση και τα
προκλητικά προνόµια που τους έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση. Τόνισε το ενδιαφέρον αµερικανικών οµίλων
να τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη, µιλώντας για τη γεωστρατηγική της θέση ως διόδου στην αγορά των
Βαλκανίων, ενώ ανέφερε τα ενεργειακά τους σχέδια, µέσα από Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και τους
αγωγούς που έχουν δροµολογηθεί, για µείωση της διείσδυσης ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Μίλησε και για την «πράσινη ατζέντα» της ελληνικής κυβέρνησης, στέλνοντας µήνυµα ότι «οι ΗΠΑ θέλουν
να είναι κοµµάτι αυτής της ιστορίας», κάνοντας λόγο για ενίσχυση «δίχως προηγούµενο» της ενεργειακής
σχέσης των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια.

Φώτο Αρχείου / Ναυπηγεία Σύρου / Πηγή: Eurokinissi
Αναφέρθηκε και στα ναυπηγεία, στο γεγονός ότι η Σύρος πιστοποιήθηκε ως επισκευαστήριο του 6ου
στόλου, όπως και ότι οι Αµερικανοί έβαλαν στο χέρι και την Ελευσίνα, ενώ θύµισε µε νόηµα την
αµερικανική πρόταση για αγορά από την ελληνική κυβέρνηση αµερικανικών φρεγατών. Ευκαιρίες διέβλεψε
και στον Τουρισµό.

Συνάντηση Δένδια – Πάιατ
Συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάιατ πραγµατοποίησε νωρίτερα χθες ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διµερείς σχέσεις, περιφερειακά ζητήµατα και η Ανατολική
Μεσόγειος, σύµφωνα µε σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.
Ο Αµερικανός πρέσβης ενηµέρωσε επίσης για την προχθεσινή ανακοίνωση επιβολής κυρώσεων CAATSA,
από τις ΗΠΑ στην Τουρκία.
Με πληροφορίες από cnn.gr και capitallink.com
Μοιράσου το...
Ετικέτες: Ανατολική Μεσόγειος, ΗΠΑ
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Δηµιουργείται νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να
προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για
όσους σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο
Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και
επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος
φορέας θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει
στην παροχή νέων πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις
των χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα
το µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο
καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και υποθήκες.
Μοιράσου το άρθρο:

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης
δανειολήπτης
Δηµόσιο
κόκκινα δάνεια
οφειλές
οφειλέτης
προσηµειώσεις
Τειρεσίας ΑΕ
τράπεζες
υποθήκες
χρέη.
Χρηστικά
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Ετοιµάζονται νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία
Follow @report247gr
Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές µονάδες τα επόµενα χρόνια στη χώρα µας διαβλέπουν κορυφαίοι
πολυεθνικοί εκπρόσωποι του κλάδου σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum:
“Greece – Looking Ahead With Confidence” µε την υποσηµείωση όµως ότι για τους επόµενους 5-6 µήνες πρώτη
προτεραιότητα για τα ξενοδοχεία είναι η εξασφάλιση ρευστότητας.
Η Χλόη Λασκαρίδη, Senior Executive Director – LAMPSA Hellenic Hotels S.A. αναφέρθηκε στις νέες τάσεις
που παρατηρούνται στην εποχή Covid 19 καθώς οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει και δίνεται περισσότερο
έµφαση στην ασφάλεια και την αξιοποίηση της τεχνολογίας µε στόχο τη µείωση της φυσικής επαφής, ενώ
ενισχύεται η τάση για πιο µακροχρόνια διαµονή και τα ξενοδοχεία πρέπει να ετοιµάσουν ανάλογα πακέτα.
Τα resorts αναµένεται να ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής,
εκτίµησε και συµπλήρωσε ότι ο κόσµος αποζητά τα ταξίδια και για τον λόγο αυτό ο τοµέας της αναψυχής
θα ανακάµψει πιο σύντοµα. Ωστόσο στα επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι
πιο δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης.
Ο Aνδρέας Ταπραντζής, CEO – AVIS Greece έκανε αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην εταιρεία
του που εξασφάλισε διεθνή χρηµατοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της µε ηλεκτρικά και υβριδικά
αυτοκίνητα. Η αναψυχή είπε θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι
διαφορετικός και οι ταξιδιώτες θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές»
εµπειρίες µε την ασφάλεια και την υγεία να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους.
Ο Leon Avigad, Founder & Co-Owner της Brown Hotels. σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την ανάπτυξη
20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια, το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη
κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel έδωσε και πάλι ζωή στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που
µετονοµάστηκε σε Brown Acropol στον αριθµό 1 της οδού Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε
πρόταση για πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε
γεγονός αισιόδοξο για το µέλλον της αγοράς.
Ο Alejandro Puertolas, Founding Partner & CEO – HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την
εξαγορά τον Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης στην
Ελλάδα, σηµείωσε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η
επανατοποθέτηση παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος
τόνισε ότι η HIP, βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν.
Ο Paul Gomopoulos, Senior Managing Director – Hines Greece, η οποία έχει κάνει επενδύεις εκατοντάδων
εκατοµµυρίων στη χώρα µας σε εµπορικά και ξενοδοχειακά ακίνητα (Grand Hyatt Athens, πέντε ξενοδοχεία
στην Κρήτη, κ.λπ.), εµφανίστηκε αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα.
Ίσως ο συνεδριακός τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός αναψυχής
θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο κλάδος έχει να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους επόµενους 4-6 µήνες, παρά το
φως στο τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ
αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.
Follow @report247gr
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Δηµιουργείται νέα βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη–οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Μιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας
ανακοίνωσε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο
υπουργός Οικονοµικών διευκρίνισε ότι στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η
οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου και σε τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί»
τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων
πιστώσεων σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.www.ert.gr
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Έρχεται ο νέος “Τειρεσίας”
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Ναυτεµπορικής».
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική
Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
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Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και
ΔΕΚΟ
Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα
καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Δυναµικό come back στην αγορά οµολόγων από ελληνικές εισηγµένες και
τράπεζες το 2021
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αφήσουν την άµυνα και να βγουν στην επίθεση το 2021, επιστρέφοντας
δυναµικά στην αγορά οµόλογων, όπως ειπώθηκε σε πάνελ για τα ελληνικά οµόλογα και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που διοργανώθηκε κατά το 22ο συνέδριο του Capital Link Invest in Greece, όπου και
επισηµάνθηκαν τα εντυπωσιακά ρεκόρ που κατέγραψαν τα ελληνικά κρατικά οµόλογα µετά το sell-off του
Μαρτίου και τα οποία έφτασαν σήµερα να διαπραγµατεύονται µε ιστορικά χαµηλές αποδόσεις και την
10ετία στο 0,55% µόλις.
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank LLP, ο οποίος και συντόνισε το πάνελ, τόνισε πως παρά το
σοκ της πανδηµίας και το έντονο sell-off του Μαρτίου οι αγορές χρέους κατάφεραν να επιστρέψουν
δριµύτερες και να τροφοδοτήσουν τις κεφαλαιαγορές µε ρευστότητα, σηµειώνοντας πως οι επιχειρήσεις
διεθνώς κατάφεραν να αντλήσουν πάνω από 3,5 τρισ. δολάρια µέσω εκδόσεων χρέους, που αποτελεί
ιστορικό ρεκόρ.
Ο κ. Morven Jones Διευθύνων Σύµβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA στη Nomura
τόνισε πως αυτή τη χρονιά οι εκδότες χρέους βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες,
ενώ πρόσθεσε πως ο όγκος εκδόσεων εκτοξεύθηκε µε τον εταιρικό τοµέα να κινείται κατά 50% υψηλότερα
από το 2019 και τις χώρες να εκδίδουν 60% περισσότερο οµόλογα σε σχέση µε πέρσι χάρη στην ισχυρή
στήριξη των κεντρικών τραπεζών. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος εκµεταλλεύτηκε τις
πολύ ευνοϊκές συνθήκες άντλησης ρευστότητας που προσέφεραν οι κεντρικές τράπεζες.
Δυναµική επιστροφή των εκδόσεων οµολόγων από τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις τράπεζες, αναµένει το
2021 ο Δηµήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής / Χρηµατοδοτική Οµάδα
Νότιας Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs. Ο κ. Κοφίτσας εξήγησε πως καθώς η Ελλάδα είναι µία
χώρα µε υψηλό beta, ενέχει δηλαδή επενδυτικά υψηλότερο ρίσκο, εξηγείται το έντονο σφυροκόπηµα που
δέχθηκαν οι ελληνικές µετοχές και τα ελληνικά οµόλογα όταν ξέσπασε η πανδηµία τον Μάρτιο. Το 2020
χαρακτηρίστηκε από πολύ χαµηλή εκδοτική δραστηριότητα στο µέτωπο των επιχειρήσεων και των
τραπεζών και αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες: το 2019 υπήρξε έντονη κινητικότητα και έτσι οι
ανάγκες αναχρηµατοδότησης δεν ήταν υψηλές, ενώ πολλές ελληνικές εταιρείες λόγω της χαµηλής
αξιολόγησης δεν είχαν τη στήριξη των προγραµµάτων της ΕΚΤ. Ωστόσο εκτιµά πως το 2021 οι ελληνικές
επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεφύγουν από την "άµυνα" και να βγουν στην "επίθεση" εκδίδοντας οµόλογα,
χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν δηµιουργήσει για την οικονοµία οι εξελίξεις στο µέτωπο των
εµβολίων.
"Η πανδηµία φαίνεται σαν… Θεός για την Ελλάδα" όπως σηµείωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ,
Δηµήτρης Τσάκωνας προσπαθώντας να εξηγήσει τη χρυσή ευκαιρία που αποτέλεσε, όπως δείχνουν τα
αποτελέσµατα, για την Ελλάδα η κρίση λόγω Covid. O κ. Τσάκωνας υπογράµµισε την εντυπωσιακή πορεία
που έχουν σηµειώσει τα ελληνικά οµόλογα φέτος, χάρη και στα υψηλά ταµειακά διαθέσιµα της χώρας. Η
Ελλάδα ήταν από τις πολύ λίγες χώρες που δεν αύξησαν σηµαντικά τις χρηµατοδοτικές τους ανάγκες, ενώ
τα spreads έχουν σηµειώσει φέτος τη µεγαλύτερη συρρίκνωση στην ευρωζώνη. "Αυτό οφείλεται
ολοκληρωτικά στην ΕΚΤ και το πρόγραµµα PEPP", όπως επισήµανε, και στόχος του ΟΔΔΗΧ το 2021 είναι να
εκµεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες και το επόµενο έτος, όπως έκανε και φέτος, έτσι ώστε να ξαναχτίσει
την καµπύλη ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου και να κάνει τους ελληνικούς τίτλους πιο ελκυστικούς
στην επενδυτική κοινότητα, αυξάνοντας το µέγεθος των εκδόσεων. Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά
οµόλογα ίσα µε το 30% του capital key της Ελλάδας και µε βάση τις νέες αποφάσεις της µπορεί να
αγοράσει 20 δισ. ευρώ ελληνικά οµόλογα περαιτέρω. Αυτό αποτελεί σηµαντική ευκαιρία και για τους
εποµένους 12 µήνες. Βασική επιδίωξη είναι η πλήρης ανανέωση της ελληνικής καµπύλης, ώστε να
αποκτήσει ένα υγιές steepness (κλίση), όπως επισήµανε.
Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν το έτος πολύ δυναµικά στις αγορές οµολόγων, εκδίδοντας (κάποιες από
αυτές) Tier 2 τίτλοι οι οποίοι είδαν σηµαντική ζήτηση, σηµείωσε ο Βασίλης Κώτσηρας Head of Capital
Markets and Structured Finance στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο η οδός οµαλοποίησης του
κλάδου σταµάτησε απότοµα από το σοκ της πανδηµίας και ξεκίνησαν ένα νέο κύµα σκεπτικισµού και
ανησυχιών για τις ελληνικές τράπεζες, την ποιότητα του ενεργητικού κτλ. Η Ελλάδα πάντως δεν ήταν το
πρόβληµα ούτε το µαύρο πρόβατο σε αυτή την κρίση, κάτι που οι επενδυτές αναγνώρισαν, όπως τόνισε
χαρακτηριστικά. Το PEPP αποτέλεσε µία τεράστια ώθηση για την Ελλάδα και τα ελληνικά οµόλογα, ενώ οι
ελληνικές τράπεζες "τράβηξαν" από τα TLTROs της ΕΚΤ σχεδόν 40 δισ. ευρώ φθηνής ρευστότητας. Η
Εθνική ήθελε να δώσει ένα σήµα στην αγορά ότι µπορεί να εκδώσει χρέος και για αυτόν τον λόγο
προχώρησε στην έκδοση του πρώτου senior πράσινου οµολόγου, το οποίο και δείχνει τη δέσµευση της
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τράπεζας στο ESG και την ενέργεια.
Το 2020 ήταν µία ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδηµίας, ωστόσο η απάντηση από τις αρχές ήταν έγκαιρη.
Συνολικά οι επενδυτές έχουν δει το σοκ του Covid ως κάτι προσωρινό, σηµείωσε από την πλευρά του ο
Βασίλης Τσάιτας, διευθυντής επενδυτικών σχέσεων των ΕΛΠΕ, προσθέτοντας πως ο κλάδος του
πετρελαίου και αερίου ήταν από τους κλάδους που χτυπήθηκαν περισσότερο έντονα.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, οι περισσότερες ελληνικές εισηγµένες ήταν πολύ καλά
κεφαλαιοποιηµένες λόγω και του έντονα κινητικού 2019, ενώ από τις πρώτες εβδοµάδες της κρίσης
έλαβαν σηµαντική στήριξη από τις ελληνικές τράπεζες, όπως πρόσθεσε. Αν και οι συνθήκες ήταν
ιδιαίτερα δύσκολες ωστόσο, η αγορά έδειξε την εµπιστοσύνη της στα ΕΛΠΕ, τόνισε, αναφερόµενος στην
επιτυχηµένη συναλλαγή στην οποία προχώρησε ο όµιλος τον Οκτώβριο για τη χρηµατοδότηση της
εξαγοράς ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Κοζάνης, µε την απόδοση να είναι µόλις
ελαφρώς υψηλότερη από την έκδοση οµολόγου στην οποία προχώρησε ο Όµιλος του 2019.
Πηγή: www.capital.gr
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Ετοιµάζονται νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία
Γιατί αναµένεται να ανακάµψει πρώτα ο κλάδος των resort. Ποιες ευκαιρίες βλέπουν οι επιχειρηµατίες του
κλάδου. Ο πονοκέφαλος της ρευστότητας για τους επόµενους µήνες.
Νέες επενδύσεις σε ξενοδοχειακές µονάδες τα επόµενα χρόνια στη χώρα µας διαβλέπουν κορυφαίοι
πολυεθνικοί εκπρόσωποι του κλάδου σύµφωνα µε όσα ειπώθηκαν στο 22o Capital Link Invest in Greece Forum:
"Greece – Looking Ahead With Confidence" µε την υποσηµείωση όµως ότι για τους επόµενους 5-6 µήνες πρώτη
προτεραιότητα για τα ξενοδοχεία είναι η εξασφάλιση ρευστότητας. Η Χλόη Λασκαρίδη , Senior Executive
Director - LAMPSA Hellenic Hotels S.A. αναφέρθηκε στις νέες τάσεις που παρατηρούνται στην εποχή Covid 19
καθώς οι προτεραιότητες έχουν αλλάξει και δίνεται περισσότερο έµφαση στην ασφάλεια και την
αξιοποίηση της τεχνολογίας µε στόχο τη µείωση της φυσικής επαφής, ενώ ενισχύεται η τάση για πιο
µακροχρόνια διαµονή και τα ξενοδοχεία πρέπει να ετοιµάσουν ανάλογα πακέτα. Τα resorts αναµένεται να
ανακάµψουν νωρίτερα µε το δεδοµένο ότι στηρίζονται στον τουρισµό αναψυχής, εκτίµησε και
συµπλήρωσε ότι ο κόσµος αποζητά τα ταξίδια και για τον λόγο αυτό ο τοµέας της αναψυχής θα
ανακάµψει πιο σύντοµα. Ωστόσο στα επαγγελµατικά ταξίδια και στην κρουαζιέρα οι συνθήκες είναι πιο
δύσκολες, και εξ αυτού του λόγου επηρεάζονται και τα ξενοδοχεία πόλης. Ο Aνδρέας Ταπραντζής , CEO AVIS Greece έκανε αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις στην εταιρεία του που εξασφάλισε διεθνή
χρηµατοδότηση για την ενίσχυση του στόλου της µε ηλεκτρικά και υβριδικά αυτοκίνητα. Η αναψυχή είπε
θα ανακάµψει µεν πρώτα, ωστόσο ο τρόπος που θα ταξιδεύουµε θα είναι διαφορετικός και οι ταξιδιώτες
θα εκτιµούν περισσότερο από τους παρόχους πιο «αποκλειστικές» εµπειρίες µε την ασφάλεια και την υγεία
να βρίσκονται στο κέντρο της προσοχής τους. Ο Leon Avigad , Founder & Co-Owner της Brown Hotels.
σηµείωσε ότι η εταιρεία του σχεδιάζει την ανάπτυξη 20 ξενοδοχείων σε περιοχές γύρω από την Οµόνοια,
το Σύνταγµα, την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη κ.α. Σηµειώνεται ότι η Brown Hotel έδωσε και πάλι
ζωή στο ιστορικό ξενοδοχείο Acropol, που µετονοµάστηκε σε Brown Acropol στον αριθµό 1 της οδού
Πειραιώς. Επίσης αποκάλυψε ότι δέχθηκε πρόταση για πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες της Brown σε
τριπλάσια τιµή από αυτή που την απέκτησε γεγονός αισιόδοξο για το µέλλον της αγοράς. Ο Alejandro
Puertolas , Founding Partner & CEO - HIP (Blackstone Group) που έγινε ιδιαίτερα γνωστή από την εξαγορά τον
Σεπτέµβριο του 2019 πέντε ξενοδοχειακών µονάδων του Κυπριακού Οµίλου Λούης στην Ελλάδα, σηµείωσε
ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά είναι η επανατοποθέτηση
παλαιότερων µονάδων µέσω προγραµµάτων ανακαίνισης και εκσυγχρονισµού. Ο ίδιος τόνισε ότι η HIP,
βλέπει ευκαιρίες στην Ελλάδα και η αγορά είναι πιο ελκυστική σε σχέση µε το παρελθόν. Ο Paul
Gomopoulos , Senior Managing Director - Hines Greece, η οποία έχει κάνει επενδύεις εκατοντάδων
εκατοµµυρίων στη χώρα µας σε εµπορικά και ξενοδοχειακά ακίνητα (Grand Hyatt Athens, πέντε ξενοδοχεία
στην Κρήτη, κ.λπ.), εµφανίστηκε αισιόδοξος καθώς όπως είπε ο άνθρωπος προσαρµόζεται στα δεδοµένα.
Ίσως ο συνεδριακός τουρισµός θα πάρει περισσότερο χρόνο να ανακάµψει, ωστόσο ο τουρισµός αναψυχής
θα κινηθεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί υπάρχει συσσωρευµένη ζήτηση. Ωστόσο ο κλάδος έχει να
αντιµετωπίσει τις προκλήσεις της ρευστότητας και της επιβίωσης για τους επόµενους 4-6 µήνες, παρά το
φως στο τούνελ που διαφαίνεται µε το εµβόλιο. Σε πιο µακροπρόθεσµο επίπεδο εµφανίσθηκε πολύ
αισιόδοξος για την ελληνική αγορά.
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Γ. Στουρνάρας : Οι τράπεζες δέχτηκαν µεγάλο πλήγµα από την πανδηµία

Ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας δέχθηκε ισχυρό πλήγµα από την πανδηµία
πριν ακόµη ξεπεράσει πλήρως τα προβλήµατα που κληροδότησε η
προηγούµενη κρίση ανέφερε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης
Στουρνάρας, µιλώντας στο 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Παρά τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) κατά 50 δισεκ. ευρώ περίπου σε σχέση µε το
µέγιστο επίπεδο που είχε καταγραφεί το Μάρτιο του 2016, ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων
στο τέλος Σεπτεµβρίου 2020 παρέµεινε εξαιρετικά υψηλός (35,8%), πολύ πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ
(2,9% τον Ιούνιο του 2020).
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από το
ελάχιστο απαιτούµενο, αλλά θα δεχθούν πιέσεις εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως (α) η πλήρης
επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), (β) το κόστος της
στρατηγικής των τραπεζών για τη διαχείριση των ΜΕΔ, όπως προκύπτει από τις προγραµµατισµένες ή τις
πρόσφατα εκτελεσθείσες συναλλαγές, (γ) το γεγονός ότι πάνω από 50% των εποπτικών κεφαλαίων του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αποτελείται από την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (DTC), η
οποία θεωρείται από τις αγορές ως «κεφάλαιο χαµηλής ποιότητας».
Η κερδοφορία των τραπεζών παραµένει αδύναµη, λόγω του χαµηλού όγκου των εργασιών και του υψηλού
κόστους του πιστωτικού κινδύνου.
Τέλος, οι τράπεζες θα χρειαστεί σταδιακά να προσφύγουν στις αγορές τα επόµενα χρόνια προκειµένου να
επιτύχουν το στόχο για την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιµες υποχρεώσεις
(MREL).
Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος των ΜΕΔ, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη δηµιουργία
µια εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC), η οποία αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τις δύο
σηµαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες (το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το υψηλό ποσοστό
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών), µε το ελάχιστο
δυνατό κόστος για όλους τους εµπλεκοµένους. Η προτεινόµενη AMC θα µπορούσε να αναλάβει τα
υφιστάµενα ΜΕΔ που δεν εντάσσονται στο Σχήµα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (εκτιµώµενου ύψους
30 δισεκ. ευρώ περίπου), καθώς και τα νέα ΜΕΔ που θα προκύψουν λόγω της πανδηµίας (εκτιµώµενου
ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ).
Σύµφωνα µετην πρόταση της Τράπεζας τηςΕλλάδος:
Η µεταβίβαση ΜΕΔ στην καθαρή λογιστική τους αξία στην εταιρία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού
παρέχει κίνητρα στις τράπεζες που έχουν υψηλότερους δείκτες κάλυψης ΜΕΔ µε προβλέψεις και εξαλείφει
τις ασυµµετρίες του κόστους που συνδέεται µε τη συµµετοχή στο προτεινόµενο σχήµα.
Το κόστος εξυγίανσης των ισολογισµών των τραπεζών επωµίζονται οι ίδιες οι τράπεζες και όχι ο
φορολογούµενος. Ωστόσο, οι τράπεζες µπορούν να επωφεληθούν από την εισαγωγή ενός µηχανισµού
σταδιακής αναγνώρισης των ζηµιών που καθιστά δυνατή την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
Αποφεύγεται η αδικαιολόγητη απίσχνανση (unduedilution) των υφιστάµενων µετόχων λόγω της µετατροπής
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) για την απορρόφηση ζηµιών.
Η προτεινόµενη εταιρία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού δεν προβλέπεται να λειτουργεί ως εταιρία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αλλά θα αξιοποιεί τους υφιστάµενους συµβατικούς
όρους των εν λόγω εταιριών.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας, απαιτείται συνδυασµός δράσεων
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. Βραχυπρόθεσµα, πρέπει να παραµείνουν σε ισχύ όλες οι παρεµβάσεις
της κυβέρνησης (δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, αποπληρωµή οφειλών µε ευνοϊκούς όρους κ.λπ.) για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαµψη.
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ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΕ ΤτΕ
Ολόκληρη η οµιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα «Ο δρόµος προς την
ανάπτυξη και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη» στο 22ο Annual Capital Link
Invest in Greece Forum “Greece – Looking Ahead With Confidence”
Η πανδηµία του κορωνοϊού (COVID-19) ανέκοψε την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας που είχε ξεκινήσει
το 2017. Το πραγµατικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 8,5% το εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2020 σε σχέση
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κυρίως λόγω της µείωσης των εξαγωγών υπηρεσιών και της ιδιωτικής
κατανάλωσης.
Τα δηµοσιονοµικά µέτρα και τα µέτρα για την αγορά εργασίας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, καθώς και οι άνευ προηγουµένου παρεµβάσεις των
ευρωπαϊκών θεσµών − οι οποίες περιλαµβάνουν δηµοσιονοµικές, νοµισµατικές, εποπτικές και διαρθρωτικές
πολιτικές − περιόρισαν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας για την οικονοµική δραστηριότητα και την
αγορά εργασίας.
Τα δηµοσιονοµικά µέτρα στήριξης της οικονοµίας και η ύφεση οδήγησαν σε µεταστροφή του
δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος της γενικής κυβέρνησης από πλεόνασµα σε έλλειµµα το 2020 και, σε
συνδυασµό µε τον αποπληθωρισµό, σε σηµαντική αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Όµως, οι
εξελίξεις στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι θετικές για την Ελλάδα, όπως προκύπτει από την
πρόσφατη αναβάθµιση του αξιόχρεου της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, την υποχώρηση των
αποδόσεων των ελληνικών κρατικών και εταιρικών οµολόγων και τη σταθερή και αδιάλειπτη πρόσβαση
του Ελληνικού Δηµοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αποδοχή των
ελληνικών κρατικών οµολόγων στο έκτακτο πρόγραµµα αγοράς τίτλων λόγω της πανδηµίας
(PandemicEmergencyPurchaseProgramme − PEPP) της ΕΚΤ και ως εξασφαλίσεων στις πράξεις
αναχρηµατοδότησης των τραπεζών από το Ευρωσύστηµα.
Παρ’ όλα αυτά, το δεύτερο κύµα της πανδηµίας που εκδηλώθηκε το φθινόπωρο αύξησε την αβεβαιότητα
και οδήγησε σε επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος. Ειδικότερα:
Ο δείκτης οικονοµικού κλίµατος (ESI) µειώθηκε το Νοέµβριο του 2020 σε 91,0 (από 92,3 τον Οκτώβριο),
λόγω της επιδείνωσης των προσδοκιών των επιχειρήσεων του µεταποιητικού τοµέα και του τοµέα των
υπηρεσιών και της περαιτέρω υποχώρησης της εµπιστοσύνης των καταναλωτών, η οποία έφθασε στο
χαµηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 µηνών.
Ο Δείκτης Υπευθύνων Προµηθειών (PMI) στον τοµέα της µεταποίησης υποχώρησε περαιτέρω το Νοέµβριο
(σε 42,3, από 48,7 τον Οκτώβριο). Η συνολική πτώση οφείλεται στη σηµαντική µείωση των νέων
παραγγελιών λόγω της έντονης υποχώρησης τόσο της εγχώριας όσο και της εξωτερικής ζήτησης.
Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια προβλέψεων για τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη καθίσταται εξαιρετικά
δυσχερής και εξαρτάται αποκλειστικά από τη µελλοντική πορεία της πανδηµίας. Τα γενικευµένα
περιοριστικά µέτρα (lockdown) που επέβαλε η κυβέρνηση στις 7 Νοεµβρίου, αρχικά για τρεις εβδοµάδες, θα
παραµείνουν σε ισχύ µέχρι τις 7 Ιανουαρίου για τις περισσότερες από τις επηρεαζόµενες δραστηριότητες.
Αυτό αναµένεται να προκαλέσει νέα µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας το δ΄ τρίµηνο του έτους και
να έχει δυσµενή επίπτωση στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του 2020 και, µέσω της αρνητικής
µεταφερόµενης επίδρασης, να οδηγήσει σε ασθενέστερη ανάκαµψη το 2021. Σύµφωνα µε το βασικό
σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικονοµική δραστηριότητα θα υποχωρήσει σηµαντικά το 2020, µε το
ρυθµό µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ να διαµορφώνεται σε -10%. Αναµένεται ανάκαµψη της οικονοµικής
δραστηριότητας µε ρυθµό 4,2% το 2021 και 4,8% το 2022, καθώς εκτιµάται ότι τόσο η εγχώρια όσο και η
εξωτερική ζήτηση θα ενισχυθούν σηµαντικά.
Η ύφεση και τα µέτρα δηµοσιονοµικής επέκτασης αναµένεται να επιφέρουν µια προς τα άνω µετατόπιση
τόσο της καµπύλης του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ όσο και της καµπύλης των ακαθάριστων
χρηµατοδοτικών αναγκών της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστού του ΑΕΠ σε σχέση µε τις προ της
πανδηµίας εκτιµήσεις. Παρά την αυξηµένη αβεβαιότητα, οι κίνδυνοι για τη βιωσιµότητα του δηµόσιου
χρέους παραµένουν περιορισµένοι µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, λόγω του χαµηλού και
σταθερού µέσου επιτοκίου δανεισµού, της πολύ µεγάλης διάρκειας των δανείων από τον επίσηµο τοµέα,
αλλά και των αναβαλλόµενων πληρωµών τόκων αυτών των δανείων, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο των
µεσοπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν από το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018.
Υπενθυµίζεται ότι η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους εξασφαλίζεται όταν ο λόγος του χρέους προς το
ΑΕΠ βρίσκεται σε καθοδική τροχιά και οι ετήσιες ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν υπερβαίνουν
το 15% του ΑΕΠ µεσοπρόθεσµα (και το 20% του ΑΕΠ µακροπρόθεσµα). Για τη διατήρηση της βιωσιµότητας
του δηµόσιου χρέους είναι απαραίτητο ο συνδυασµός τριών παραµέτρων, δηλ. του ρυθµού αύξησης του
ονοµαστικού ΑΕΠ, του έµµεσου επιτοκίου δανεισµού του Δηµοσίου και του πρωτογενούς αποτελέσµατος
της γενικής κυβέρνησης, να εξασφαλίζει πτωτική πορεία του λόγου του δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Η
δηµοσιονοµική πολιτική θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το τρίπτυχο για τη βιωσιµότητα
του χρέους.
Εξελίξεις και προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονοµίας
Η σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων και τα εκτεταµένα µέτρα νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής
πολιτικής οδήγησαν σε έντονη ανάκαµψη του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ το γ΄ τρίµηνο του έτους, κατά
12,5% σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, µετά από πρωτοφανή µείωση κατά 11,7% το β΄ τρίµηνο του
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2020.
Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού µετά το καλοκαίρι οδήγησε τις κυβερνήσεις ορισµένων
κρατών να επαναφέρουν εκτεταµένους περιορισµούς στην οικονοµική και κοινωνική ζωή από τα τέλη
Οκτωβρίου. Οι συνέπειες αυτών των µέτρων, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση αβεβαιοτήτων που
συνδέονται µε µείζονα εκκρεµή ζητήµατα του διεθνούς εµπορίου (σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και Ηνωµένου
Βασιλείου-ΕΕ) και άλλες γεωπολιτικές εντάσεις, αναµένεται ότι θα οδηγήσουν σε εκ νέου εξασθένηση της
οικονοµικής δραστηριότητας το δ΄ τρίµηνο του 2020.
Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο που περιλαµβάνεται στις πιο πρόσφατες µακροοικονοµικές προβολές των
εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος, για το σύνολο του 2020 το πραγµατικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ
εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 7,3%. Η επάνοδος του ΑΕΠ στα προ της κρίσης επίπεδα αναµένεται να είναι
αργή και άνιση µεταξύ των οικονοµιών, κυρίως ως απόρροια της ασύµµετρης εξέλιξης της υγειονοµικής
κρίσης και των διαφορών στις αρχικές οικονοµικές συνθήκες, της οικονοµικής βαρύτητας κλάδων άµεσα
επηρεαζόµενων από την κοινωνική αποστασιοποίηση, καθώς και των µέτρων πολιτικής που υιοθετήθηκαν.
Το πραγµατικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,9% το 2021 και 4,2% το 2022, λόγω της ανάκαµψης
τόσο της εγχώριας όσο και της εξωτερικής ζήτησης.
Ο πληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ, µετρούµενος µε τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ),
σηµείωσε σηµαντική µείωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. Η καθοδική πορεία του πληθωρισµού οφείλεται
κυρίως στην πτώση της διεθνούς τιµής του πετρελαίου από την αρχή της πανδηµίας, στην ανατίµηση του
ευρώ, καθώς και στην κάµψη της ενεργού ζήτησης. Σύµφωνα µε τις µακροοικονοµικές προβολές των
εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος, ο πληθωρισµός εκτιµάται σε 0,2% το 2020, έναντι 1,2% το 2019,
ενώ αναµένεται να ανακάµψει στο 1,0% το 2021 και 1,1% το 2022 ως αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής
του πετρελαίου, της σταδιακής ενίσχυσης της οικονοµικής δραστηριότητας και της συνακόλουθης
αύξησης του µισθολογικού κόστους.
Κίνδυνοι
Παρά την προβλεπόµενη ανάκαµψη της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονοµίας το 2021, οι κινδύνοι που
περιβάλλουν τις προβλέψεις παραµένουν αυξηµένοι. Η αναζωπύρωση της πανδηµίας και ο νέος γύρος
περιοριστικών µέτρων σε όλη την Ευρώπη µπορεί να οδηγήσουν σε παράταση και επιδείνωση της ύφεσης,
µε κύµα πτωχεύσεων επιχειρήσεων, αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και απώλειες θέσεων
εργασίας, ενώ οι χρηµατοπιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν απότοµα µετά τη λήξη της
αναστολής καταβολής δόσεων δανείων και των κρατικών µέτρων στήριξης (cliffeffects).
Πρόσθετοι κίνδυνοι για την ελληνική οικονοµία πηγάζουν από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για την ευρωπαϊκή οικονοµία, πρόσθετος σηµαντικός κίνδυνος είναι η
ενδεχόµενη αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕE χωρίς τη σύναψη συµφωνίας.
Αντίθετα, µια θετικότερη του αναµενοµένου έκβαση θα µπορούσε να συνδεθεί µε την ταχύτερη του
αναµενοµένου παραγωγή αποτελεσµατικών εµβολίων για τον κορωνοϊό και τη διάθεσή τους στο ευρύ
κοινό στις αρχές το 2021. Παράλληλα, η ταχεία απορρόφηση και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων
του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NextGenerationEU (NGEU) θα µπορούσε να δώσει µεγαλύτερη ώθηση
στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Προτεινόµενες παρεµβάσεις πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ
Η πανδηµία έχει αυξήσει την αβεβαιότητα και έχει οδηγήσει την παγκόσµια και την ευρωπαϊκή οικονοµία
σε βαθιά ύφεση. Ωστόσο, ουδέν κακό αµιγές καλού. Αξιοποιώντας την εµπειρία από προηγούµενες κρίσεις,
όπως η κρίση χρέους στη ζώνη του ευρώ, οι ευρωπαϊκές αρχές αντέδρασαν άµεσα και συντονισµένα
προκειµένου να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές οικονοµίες, να διαφυλάξουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
και να δώσουν χρόνο στην ιατρική-επιστηµονική κοινότητα ώστε να αναπτύξει αποτελεσµατική θεραπεία
και εµβόλια κατά του κορωνοϊού.
Η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική σε συνδυασµό µε τη χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής στήριξαν
την ευρωπαϊκή οικονοµία, µετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας στην οικονοµική
δραστηριότητα. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την πλευρά της ΕΚΤ, η οποία εξασφάλισε την απαραίτητη
ρευστότητα στις οικονοµίες της ζώνης του ευρώ, µε προεξάρχουσα δράση την υιοθέτηση του ευέλικτου
προγράµµατος αγοράς τίτλων λόγω της πανδηµίας (PEPP). Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός και οι εθνικές
αρµόδιες αρχές έλαβαν σειρά µέτρων προσωρινού χαρακτήρα για τη στήριξη των τραπεζών, όπως η
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν µέρος από το κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας τους για να συνεχίσουν τη
χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας και να απορροφήσουν ζηµιές. Μάλιστα, η ευελιξία αυτή
ισχύει µέχρι το τέλος του 2022, συνεπώς οι τράπεζες έχουν σαφή εικόνα του χρονικού ορίζοντα εξόδου
από αυτά τα µέτρα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) εξέδωσε οδηγίες σχετικά µε την
υπαγωγή δανειοληπτών σε µέτρα αναστολής καταβολής δόσεων δανείων.
Η προσωρινή χαλάρωση των κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του θεσµικού
πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και το ευρωπαϊκό πακέτο βοήθειας που συµφωνήθηκε την
άνοιξη του 2020, συνολικού ύψους 540 δισεκ. ευρώ, επέτρεψαν στα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ να
στηρίξουν την παραγωγή και την απασχόληση και αποσόβησαν κύµα πτωχεύσεων.
Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η κυριότερη ενέργεια πολιτικής για την αντιµετώπιση των
οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας είναι η δηµιουργία του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης
NextGenerationEU (NGEU), το οποίο θα χρηµατοδοτήσει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες την περίοδο 2021-2026
αξίας 750 δισεκ. ευρώ σε σταθερές τιµές του 2018. Για τη χρηµατοδότηση του NGEU προβλέπεται η
έκδοση αµοιβαίου χρέους σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα αποπληρωθεί µεταξύ 2028 και 2058.
Ο συνδυασµός όλων αυτών των µέτρων περιόρισε τις επιπτώσεις της πανδηµίας και διαφύλαξε τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Χρειάζονται όµως και άλλες ενέργειες.
Τα µέτρα στήριξης της ευρωπαϊκής οικονοµίας θα πρέπει να συνεχιστούν, καθώς µια πρόωρη απόσυρσή
τους θα µπορούσε να καθυστερήσει την ανάκαµψη οδηγώντας σε απότοµη αύξηση των πτωχεύσεων, των
µη εξυπηρετούµενων δανείων και της διαρθρωτικής ανεργίας και σε µείωση των επενδύσεων και της
παραγωγικότητας της εργασίας. Μια τέτοια αρνητική εξέλιξη θα οδηγούσε σε στασιµότητα και
αποπληθωρισµό στην Ευρώπη. Συνεπώς, ο συνδυασµός επεκτατικής δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής
πολιτικής θα πρέπει να συνεχιστεί µέχρις ότου η ανάκαµψη τεθεί σε στέρεη τροχιά και ο πληθωρισµός στην
ευρωζώνη προσεγγίσει επίπεδα κοντά στο 2% σε ισχυρή και βιώσιµη βάση.
Η δηµιουργία του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NGEU δεν θα πρέπει να είναι µια εφάπαξ πολιτική, αλλά
θα πρέπει να µετεξελιχθεί σε ένα µόνιµο δηµοσιονοµικό εργαλείο µακροοικονοµικής σταθεροποίησης µε
έκδοση ασφαλών περιουσιακών στοιχείων.
Είναι πλέον καιρός να ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση και να ενισχυθεί το πλαίσιο διαχείρισης κρίσεων.
Θα αναφερθώ εκτενέστερα σε αυτό το θέµα:
4.1. Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων
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Η πανδηµία COVID-19 ανέδειξε, για άλλη µια φορά, την ανάγκη για έναν ανθεκτικότερο ευρωπαϊκό
τραπεζικό τοµέα. Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ αντιµετωπίζουν µια σειρά από προκλήσεις, παλιές και
νέες:
Πρώτον, το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων, σε συνδυασµό µε την ασθενή οικονοµική ανάκαµψη, παραµένει
µια µεγάλη πρόκληση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, µε ορατές επιπτώσεις στη οργανική κερδοφορία τους
και την ικανότητα εσωτερικής δηµιουργίας κεφαλαίου.
Μεγάλος αριθµός δανειοληπτών έχει υπαχθεί σε µέτρα αναστολής καταβολής δόσεων, τα οποία
διαφέρουν µεταξύ των χωρών και µεταξύ των τοµέων της οικονοµίας. Παρότι οι συναφείς
Κατευθυντήριες Γραµµές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΒΑ) σχετικά µε τα µέτρα αναστολής
καταβολής δόσεων δεν καταργούν την υποχρέωση των τραπεζών να αξιολογούν τα δάνεια ως προς την
πιθανότητα µη αποπληρωµής και να σχηµατίζουν αντίστοιχες προβλέψεις, υπάρχει µια διάχυτη αντίληψη
ότι οι ζηµίες λόγω αποµείωσης δανείων εξαιτίας της πανδηµίας υποεκτιµώνται. Η λήξη της ισχύος των
κρατικών µέτρων στήριξης, ιδίως των δηµοσιονοµικών, µπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο κόστος
πιστωτικού κινδύνου των τραπεζών.
Υπάρχουν θύλακες κινδύνου στο µη τραπεζικό χρηµατοπιστωτικό τοµέα, ο οποίος συνεχώς µεγεθύνεται.
Οι κίνδυνοι λόγω κλιµατικής αλλαγής, που πριν από µερικά χρόνια φαίνονταν ένα µακρινό ενδεχόµενο,
αποκτούν ολοένα µεγαλύτερη σηµασία στο χάρτη κινδύνων.
Εν όψει των παραπάνω προκλήσεων, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και η
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.
Ειδικότερα, η Οδηγία για την Ανάκαµψη και την Εξυγίανση των Τραπεζών (BRRD) καλύπτει µεν
περιπτώσεις αφερεγγυότητας µεµονωµένων τραπεζικών ιδρυµάτων, όχι όµως και την περίπτωση µιας
συστηµικής κρίσης που θέτει σε κίνδυνο τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, η
ευελιξία στην εφαρµογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων είναι πλήρως δικαιολογηµένη. Η
δηµιουργία εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AssetManagementCompany − AMC), µε εγγύηση του
Δηµοσίου έναντι κατάλληλης προµήθειας υπέρ αυτού, µπορεί να αποτελέσει λύση στα προβλήµατα
ποιότητας του ενεργητικού τραπεζών εκτός του πλαισίου παρεµβάσεων για εξυγίανση των πιστωτικών
ιδρυµάτων.
Επιπλέον, η Οδηγία BRRD δεν προβλέπει µια σαφή στρατηγική για το χειρισµό περιπτώσεων
αφερεγγυότητας τραπεζών µικρού και µεσαίου µεγέθους, οι οποίες χρηµατοδοτούνται κυρίως από
καταθέσεις και δεν έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν τίτλους µειωµένης εξασφάλισης σε επαρκή
ποσότητα ώστε να χρησιµοποιηθούν για την απορρόφηση ζηµιών. Η µόνη λύση για αυτές τις τράπεζες
είναι να τεθούν υπό εκκαθάριση σύµφωνα µε το εθνικό πλαίσιο αφερεγγυότητας. Επειδή όµως αυτά τα
πλαίσια παραµένουν κατακερµατισµένα µεταξύ των κρατών-µελών της ΕΕ, τράπεζες που εδρεύουν σε
διαφορετικές περιοχές υφίστανται ανοµοιογενή µεταχείριση και διαφορετική ιεράρχηση των πιστωτών
(οµολογιούχων, καταθετών κ.λπ.).
Απαιτείται κάποια εναρµόνιση των διαφόρων εθνικών διαδικασιών εκκαθάρισης. Ένας σηµαντικός τοµέας
στον οποίο χρειάζεται εναρµόνιση είναι η ιεράρχηση των πιστωτών. Πιστεύω ότι, για λόγους
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας, όλες οι καταθέσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από τα µέσα που
χρησιµοποιούνται για την απορρόφηση κεφαλαιακών ζηµιών.
Μια προτεραιότητα ζωτικής σηµασίας είναι να συµπληρωθεί και το τελευταίο δοµικό στοιχείο της
Τραπεζικής Ένωσης, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Σύστηµα Ασφάλισης Καταθέσεων (EDIS). Αυτό θα εµπνεύσει
εµπιστοσύνη στους καταθέτες ανά την Ευρώπη, περιορίζοντας έτσι την πιθανότητα τραπεζικού πανικού
(bankrun) και σπάζοντας οριστικά το φαύλο κύκλο κρατών-τραπεζών (bank-sovereignnexus).
Η πολύ πρόσφατη συµφωνία του Eurogroup (30 Νοεµβρίου 2020) για τη δηµιουργία κοινού εργαλείου
χρηµατοδότησης (backstop) του Ενιαίου Ταµείου Εξυγίανσης (SRF) µέσω πιστωτικής γραµµής από τον
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), που θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2021, αποτελεί σηµαντικό
βήµα για την ενίσχυση του τραπεζικού τοµέα. Και πάλι όµως, οι ανάγκες ρευστότητας σε περίπτωση
εξυγίανσης είναι δυνατόν να υπερβαίνουν το επίπεδο που προβλέπεται σήµερα. Αξιοποιώντας την εµπειρία
της Τράπεζας της Αγγλίας, θα µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο να δηµιουργηθεί ειδική πιστωτική
γραµµή από την ΕΚΤ, µε κατάλληλες ρήτρες διασφάλισης.
Παράλληλα µε την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, πρέπει να προχωρήσει η Ένωση Κεφαλαιαγορών
µε σκοπό την ενίσχυση και τη διαφοροποίηση της χρηµατοδότησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς
και τη βελτίωση του επιµερισµού των κινδύνων. Και µάλιστα το Brexit ενισχύει την αναγκαιότητα της
Ένωσης Κεφαλαιαγορών.
Σε τελικό στάδιο, όταν ωριµάσουν οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες για αλλαγές στη Συνθήκη, µια
πλήρης Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, που θα περιλαµβάνει και Δηµοσιονοµική Ένωση, θα
καταστήσει πιο ανταγωνιστική την οικονοµία της ζώνης του ευρώ, θα προσδώσει το αναγκαίο βάθος στις
αγορές κεφαλαίων και οµολόγων, θα επιτρέψει στο ευρώ να ανταγωνιστεί µε αξιώσεις το δολάριο ως
παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα και θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής.
Προτεινόµενες παρεµβάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της ανάκαµψης στην Ελλάδα
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας, απαιτείται συνδυασµός δράσεων
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. Βραχυπρόθεσµα, πρέπει να παραµείνουν σε ισχύ όλες οι παρεµβάσεις
της κυβέρνησης (δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, αποπληρωµή οφειλών µε ευνοϊκούς όρους κ.λπ.) για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαµψη.
Μεσοπρόθεσµα, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και να εξαλειφθεί
το επενδυτικό κενό, ώστε η ελληνική οικονοµία να επανέλθει σε υψηλούς και διατηρήσιµους ρυθµούς
ανάπτυξης. Προς το σκοπό αυτό, η έγκαιρη και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού
µέσου ανάκαµψης NGEU, συνολικού ύψους 32 δισεκ. ευρώ σε σταθερές τιµές 2018, εκ των οποίων 19,3
δισεκ. ευρώ επιχορηγήσεις και 12,7 δισεκ. ευρώ δάνεια, θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας, χρηµατοδοτώντας κυρίως – αλλά όχι αποκλειστικά – επενδύσεις στους τοµείς της
λεγόµενης «πράσινης» ανάπτυξης και της ψηφιακής τεχνολογίας.
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις του Ελληνικό Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αξιοποιεί το
µεσοπρόθεσµο σχέδιο ανάπτυξης της Επιτροπής Πισσαρίδη, συνάδουν πλήρως µε αντίστοιχες προτάσεις
πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχουν δηµοσιευθεί στις περιοδικές της εκθέσεις τα τελευταία
χρόνια.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που παρουσιάστηκαν χθες στην Ενδιάµεση Έκθεση
για τη Νοµισµατική Πολιτική του Δεκεµβρίου 2020, τα κονδύλια του NGEU θα αυξήσουν το πραγµατικό ΑΕΠ
κατά 2,3% κατά µέσο όρο ετησίως την περίοδο 2021-2026, πρωτίστως λόγω της αύξησης των συνολικών
επενδύσεων. Παράλληλα, εκτιµάται ότι οι πόροι του NGEU θα οδηγήσουν σε αύξηση της συνολικής
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής και σε υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη την επόµενη
δεκαετία. Ένας µέσος ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ 3,5% ετησίως την περίοδο 2021-2030 κρίνεται
εφικτός, δεδοµένου ότι οι πόροι που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονοµία την περίοδο 2021-2027 από τα
Διαρθρωτικά Ταµεία και το NGEU ανέρχονται σε περίπου 72 δισεκ. ευρώ.
5.1. Χρειάζεται µια ολιστική προσέγγιση για την αντιµετώπιση των αδυναµιών του ελληνικού τραπεζικού
τοµέα
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Θα στραφώ τώρα στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ο οποίος δέχθηκε ισχυρό πλήγµα από την πανδηµία πριν
ακόµη ξεπεράσει πλήρως τα προβλήµατα που κληροδότησε η προηγούµενη κρίση:
Παρά τη µείωση των µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) κατά 50 δισεκ. ευρώ περίπου σε σχέση µε το
µέγιστο επίπεδο που είχε καταγραφεί το Μάρτιο του 2016, ο λόγος των ΜΕΔ προς το σύνολο των δανείων
στο τέλος Σεπτεµβρίου 2020 παρέµεινε εξαιρετικά υψηλός (35,8%), πολύ πάνω από το µέσο όρο της ΕΕ
(2,9% τον Ιούνιο του 2020).
Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας των ελληνικών τραπεζών βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο από το
ελάχιστο απαιτούµενο, αλλά θα δεχθούν πιέσεις εξαιτίας διαφόρων παραγόντων, όπως (α) η πλήρης
επίδραση του Διεθνούς Προτύπου Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), (β) το κόστος της
στρατηγικής των τραπεζών για τη διαχείριση των ΜΕΔ, όπως προκύπτει από τις προγραµµατισµένες ή τις
πρόσφατα εκτελεσθείσες συναλλαγές, (γ) το γεγονός ότι πάνω από 50% των εποπτικών κεφαλαίων του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος αποτελείται από την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση (DTC), η
οποία θεωρείται από τις αγορές ως «κεφάλαιο χαµηλής ποιότητας».
Η κερδοφορία των τραπεζών παραµένει αδύναµη, λόγω του χαµηλού όγκου των εργασιών και του υψηλού
κόστους του πιστωτικού κινδύνου.
Τέλος, οι τράπεζες θα χρειαστεί σταδιακά να προσφύγουν στις αγορές τα επόµενα χρόνια προκειµένου να
επιτύχουν το στόχο για την ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιµες υποχρεώσεις
(MREL).
Επιπρόσθετα προς αυτές τις προκλήσεις, οι τράπεζες θα αντιµετωπίσουν επιδείνωση της ποιότητας του
ενεργητικού τους λόγω της δηµιουργίας νέων ΜΕΔ εξαιτίας της πανδηµίας, ιδίως όταν λήξουν τα µέτρα
αναστολής καταβολής δόσεων. Το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος στον τραπεζικό
τοµέα και την οικονοµία γενικότερα είναι η εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών και η
αποτελεσµατική επίλυση του ιδιωτικού χρέους.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, αναµένονται σηµαντικά αποτελέσµατα από τις εταιρίες διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (loanservicers), που – µαζί µε τον ενιαίο ειδικό εκκαθαριστή (PQH) –
αυτή τη στιγµή διαχειρίζονται δάνεια εκτός του τραπεζικού τοµέα ύψους 38 δισεκ. ευρώ περίπου, πέραν
αυτών που διαχειρίζονται για λογαριασµό των τραπεζών. Είναι σαφές ότι η µεταβίβαση ΜΕΔ εκτός του
τραπεζικού τοµέα δεν αρκεί για να εξαλειφθεί ο πιστωτικός κίνδυνος από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Μόνο η αποτελεσµατική διευθέτηση αυτών των δανείων θα µειώσει ουσιαστικά την επιβάρυνση των
δανειοληπτών και θα περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο, επιτρέποντας εν τέλει µια πιο αποτελεσµατική
κατανοµή των πόρων στην οικονοµία.
Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος των ΜΕΔ, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη δηµιουργία
µια εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC), η οποία αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τις δύο
σηµαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες (το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το υψηλό ποσοστό
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών), µε το ελάχιστο
δυνατό κόστος για όλους τους εµπλεκοµένους. Η προτεινόµενη AMC θα µπορούσε να αναλάβει τα
υφιστάµενα ΜΕΔ που δεν εντάσσονται στο Σχήµα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (εκτιµώµενου ύψους
30 δισεκ. ευρώ περίπου), καθώς και τα νέα ΜΕΔ που θα προκύψουν λόγω της πανδηµίας (εκτιµώµενου
ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ). Σύµφωνα µετην πρόταση τηςΤράπεζας τηςΕλλάδος:
Η µεταβίβαση ΜΕΔ στην καθαρή λογιστική τους αξία στην εταιρία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού
παρέχει κίνητρα στις τράπεζες που έχουν υψηλότερους δείκτες κάλυψης ΜΕΔ µε προβλέψεις και εξαλείφει
τις ασυµµετρίες του κόστους που συνδέεται µε τη συµµετοχή στο προτεινόµενο σχήµα.
Το κόστος εξυγίανσης των ισολογισµών των τραπεζών επωµίζονται οι ίδιες οι τράπεζες και όχι ο
φορολογούµενος. Ωστόσο, οι τράπεζες µπορούν να επωφεληθούν από την εισαγωγή ενός µηχανισµού
σταδιακής αναγνώρισης των ζηµιών που καθιστά δυνατή την ενίσχυση της κεφαλαιακής τους επάρκειας.
Αποφεύγεται η αδικαιολόγητη απίσχνανση (unduedilution) των υφιστάµενων µετόχων λόγω της µετατροπής
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) για την απορρόφηση ζηµιών.
Η προτεινόµενη εταιρία διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού δεν προβλέπεται να λειτουργεί ως εταιρία
διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, αλλά θα αξιοποιεί τους υφιστάµενους συµβατικούς
όρους των εν λόγω εταιριών.
Συµπεράσµατα
Η αναζωπύρωση της πανδηµίας έχει αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά µε την έκταση της ύφεσης και
εξασθενήσει τις προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, η δηµοσιονοµική
και η νοµισµατική πολιτική θα πρέπει να παραµείνουν επεκτατικές έως ότου εµβολιαστεί πολύ µεγάλο
ποσοστό του πληθυσµού και, ιδίως, έως ότου η ευρωπαϊκή οικονοµία επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή
τροχιά.
Μεσοπρόθεσµα, οι προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονοµίας εµφανίζονται βελτιωµένες,
χάρη στις θετικές ειδήσεις σχετικά µε τη διάθεση αποτελεσµατικών εµβολίων για τον κορωνοϊό και στους
πόρους που είναι διαθέσιµοι µέσω του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NGEU. Τα κονδύλια που είναι
διαθέσιµα µέσω του NGEU παρέχουν µια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισµό, τη µετάβαση στην πράσινη
ενέργεια και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να καταγράψει
πολύ ισχυρή ανάκαµψη το 2021 και το 2022 µετά τη βαθιά ύφεση του 2020. Εφόσον η οικονοµική πολιτική
παραµείνει προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις, η ελληνική οικονοµία είναι δυνατόν να επιτύχει µέσο
ρυθµό ανάπτυξης πλησίον του 3,5% ετησίως την επόµενη δεκαετία.
Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, η προσεχής περίοδος επιφυλάσσει µεγάλες προκλήσεις αλλά και
ευκαιρίες. Το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος στον τραπεζικό τοµέα και την οικονοµία
γενικότερα είναι η εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών και η αποτελεσµατική επίλυση του ιδιωτικού
χρέους. Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος των ΜΕΔ, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη
δηµιουργία µια εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC), η οποία αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τις
δύο σηµαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες (το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το υψηλό
ποσοστό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών), µε το
ελάχιστο δυνατό κόστος για όλους τους εµπλεκοµένους.
Η δηµιουργία του NGEU είναι ένα αποφασιστικό βήµα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, ωστόσο δεν
αποτελεί «στιγµή Χάµιλτον» για τη ζώνη του ευρώ. Για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής
οικονοµίας και του ευρωπαϊκού τραπεζικού τοµέα, χρειάζονται και άλλα βήµατα. Είναι αναγκαία η
ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η
δηµιουργία πλήρους Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). Σε τελικό στάδιο, όταν ωριµάσουν οι πολιτικές και
κοινωνικές συνθήκες για αλλαγές στη Συνθήκη, µια πλήρης Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, που θα
περιλαµβάνει και Δηµοσιονοµική Ένωση, θα καταστήσει πιο ανταγωνιστική την οικονοµία της ζώνης του
ευρώ, θα προσδώσει το αναγκαίο βάθος στις αγορές κεφαλαίων και οµολόγων, θα επιτρέψει στο ευρώ να
ανταγωνιστεί µε αξιώσεις το δολάριο ως παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα και θα αυξήσει την
αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής.
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό
προφίλ κάθε δανειολήπτη – οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ θα λειτουργεί µια Κεντρική
Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Ραλλού Αλεξοπούλου
naftemporiki.gr
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Τα ακίνητα µετά την πανδηµία: Οι νικητές και οι χαµένοι
Kαλύτερες µέρες περιµένει η αγορά ακινήτων, όπως σηµείωσαν, χθες, ανώτατα στελέχη του
εγχώριου real estate κατά τη διάρκεια του 22ου ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, το Ταµείο Ανάκαµψης τα κονδύλια του οποίου θα κατευθυνθούν σε
υποδοµές και ενεργειακή αναβάθµιση των κτηρίων γεγονός που θα επηρεάσει άµεσα την αγορά των
ακινήτων
Ο κλάδος των logistics αποδείχθηκε ο µεγάλος κερδισµένος καθώς από τα συνολικά 185 εκατ. ευρώ που
έχουν επενδυθεί στη χώρα µας από το 2008, το 50% των πράξεων έγιναν εν µέσω πανδηµίας.
Ευκαιρία ανάπτυξης, χαρακτήρισε το Ταµείο Ανάκαµψης, ο κ. Στέλιος Ζαββός,
πρόεδρος Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος του Zeus Capital Management, ο οποίος
εκτίµησε ότι τα data centers και τα logistics θα είναι στην πρώτη γραµµή τα επόµενα χρόνια. “Τα κονδύλια
από το Ταµείο Ανάκαµψης θα βελτιώσουν τις υποδοµές µε άµεσο αντίκτυπο στον κλάδο των logistics, ενώ
µέσω της ενεργειακής αναβάθµισης των κτηρίων θα βελτιώσουν το κτιριακό απόθεµα κυρίως στις
κατοικίες και τα γραφεία”.
Την σταδιακή αποκατάσταση της οµαλότητας στην αγορά προέβλεψε ο διευθύνων σύµβουλος της Prodea
Investments ΑΕΕΑΠ κ. Αριστοτέλης Καρυτινός. Οπως επεσήµανε “προ πανδηµίας υπήρχε µία τάση για
αύξηση ενοικίων στα επαγγελµατικά ακίνητα, τάση η οποία σταµάτησε προς το παρόν, ή θα έλεγα
καλύτερα ότι απλώς υπήρξε µία διακοπή”. Μεγάλο χαµένο χαρακτήρισε τον κλάδο των καταστηµάτων ενώ
για τον κλάδο της φιλοξενίας, προέβλεψε οτι έχει µπροστά του µια δύσκολή διετία, ωστόσο στη συνέχεια η
ζήτηση θα ανακάµψει σε σχήµα “V” (ταχεία άνοδος ακολουθούµενη από µεγάλη ύφεση).
«Η πανδηµία έχει επιταχύνει σε όλα τα επίπεδα τον ψηφιακό µετασχηµατισµό», ανέφερε από την πλευρά
του ο κ. Γιώργος Κορµάς, εκτελεστικός γενικός διευθυντής και επικεφαλής του Real Estate της Τράπεζας
Πειραιώς. «Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στο real estate είναι επίσης µονόδροµος, κι αυτός είναι κι ένας
από τους βασικούς λόγους για τους οποίους θεωρούµε ότι τα data centers θα είναι στην πρώτη γραµµή
λόγω της αύξησης της ζήτησης. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση και τα αναλυτικά δεδοµένα είναι κάτι που θα
χρειαστούν τόσο από εγχώριους όσο και θεσµικούς επενδυτές». Σε ερώτηση αν το τραπεζικό σύστηµα
µπορεί να στηρίξει αυτή την στιγµή µεγάλα έργα στα ακίνητα, ο κ. Κορµάς ανέφερε ότι «είναι έτοιµο να
υποστηρίξει ώριµες, βιώσιµες επενδύσεις στα ακίνητα». Προανήγγειλε δε ότι η Πειραιώς θα παρουσιάσει
σύντοµα µια πρωτοποριακή πλατφόρµα παρουσίασης των ακινήτων µε τη χρήση των νέων τεχνολογιών,
όπως είναι η Επαυξηµένη Πραγµατικότητα.
"Προϊόν του µέλλοντος" χαρακτήρισε τα Data Centers ο κ. Γιώργος Χρυσικός, ιδρυτής και διευθύνων
σύµβουλος Grivalia Management, καθώς τα δεδοµένα αυξάνονται εκθετικά. Κατά τον κ. Χρυσικό πολυτελή
θέρετρα που προσφέρουν µια απαράµιλλη ποιότητα χώρου, αποκλειστικότητα και ασφάλεια, ήταν οι
ξεκάθαροι νικητές αυτό το καλοκαίρι και θα συνεχίσουν και µετά την υγειονοµική κρίση. Παράλληλα
προέβλεψε οτι “ Παρά την τηλεργασία θα εξακολουθήσει να υπάρχει ζήτηση για ποιοτικούς χώρους
γραφείων. Όσον αφορά στα retail boxes, όπως τα σούπερ µάρκετ αυτά παρουσίασαν πολύ ισχυρή απόδοση,
παρέµειναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του καθεστώτος απαγόρευσης κυκλοφορίας και παρουσίασαν
σηµαντικά αυξηµένο όγκο πωλήσεων. Στο ίδιο µήκος και ο κλάδος των logistics και τροφοδοσίας καθώς
σηµειώνεται σηµαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου».
Ο διευθύνων σύµβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ, Τάσος Καζίνος, επεσήµανε η πανδηµία επιτάχυνε νέες τάσεις
στον τοµέα των επαγγελµατικών ακινήτων και τις ροές κεφαλαίων προς αυτά. Oι τοµείς του τουρισµού και
του λιανικού εµπορίου πρέπει να εξετάσουν νέα µοντέλα ανάπτυξης της πελατειακής βάσης τους και
κλαδικής συγκέντρωσης (αναδιάρθρωσης), ώστε να εξέλθουν της κρίσης. Στον κλάδο των γραφείων θα
χρειαστεί ακόµα ικανός χρόνος να συνεκτιµηθεί η απόδοση κόστους – οφέλους στην παραγωγικότητα µίας
πιθανής τµηµατικής µετάβασης στην τηλεργασία σε σταθερή βάση.
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Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης: Νέο Τειρεσία σχεδιάζει η κυβέρνηση

Σε µια βάση θα καταχωρείται το οικονοµικό προφίλ κάθε
ιδιώτη ή επιχείρησης
Τη σύσταση µιας Αρχής που θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε πολίτη µε βάση τα δάνεια που
έχει λάβει και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο, σχεδιάζει η κυβέρνηση.
Ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας, µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum,
ανέφερε ότι η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο
Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Στο σχέδιο είναι µάλιστα, να λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα
ενηµερώνει το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου, σε ετήσια βάση.
Η «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε
βάση τη συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή των οφειλών του. Στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια
ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου,
Τράπεζες. Ο φορέας αυτός, εκ θα «αξιολογεί» τη δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών αλλά και όσων
επιθυµούν να λάβουν ένα δάνειο, µε βάση τη συµπεριφορά του ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα
εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα.
Η Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που θυµίζει «νέο Τειρεσία», θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για
να πάρει ολοκληρωθεί, σύµφωνα µε αρµόδιες αρχές. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα υπάρχει η Τειρεσίας ΑΕ,
στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές, προσηµειώσεις και υποθήκες.

https://www.businessnews.gr/
Publication date: 16/12/2020 09:26
Alexa ranking (Greece): 1039
https://www.businessnews.gr/politiki-oikonomia/politiki-kai-oikonomia/credit-bure...

Credit bureau: Το σύστηµα που θα παρακολουθεί χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες, ΔΕΚΟ
Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει το σύστηµα που θα καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε
τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.

Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.

Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Ποια αλυσίδα δέχθηκε τώρα πρόταση µε τριπλάσιο τίµηµα για την πώληση
ξενοδοχείου της;
Γράφει η "ξενοδόχος" Πολύς λόγος έχει γίνει το τελευταίο διάστηµα για το επενδυτικό πλάνο των
Ισραηλινών της Brown Hotels που έχει τοποθετηθεί το τελευταίο διάστηµα µε ουκ ολίγα ξενοδοχεία γύρω
από την Οµόνοια, θεωρώντας την πλατεία το νέο ''hot spot'' της πόλης. Εστω κι αν το Brown Acropol δεν
πρόλαβε στο άνοιγµά του τις καλές ηµέρες του τουρισµού της Αθήνας αφού άνοιξε εν µέσω πανδηµίας, ο
κ. Leon Avigad, εκ των ιδρυτών της αλυσίδας, παραµένει αισιόδοξος για την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά.
Ο ίδιος έδωσε το παρών χθές στο Capital Link Forum στη συζήτηση για τον ελληνικό τουρισµό που
πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά επισηµαίνοντας ότι:"έστω κι αν έχουµε αντιµετωπίσει προκλήσεις,
νιώθουµε καλοδεχούµενοι στην ελληνική αγορά και είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον. Ενδεικτικά να πώ ότι
είχαµε µία πρόταση για πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες µας σε τριπλή τιµή από αυτή στην οποία
αγοράσαµε το ξενοδοχείο". Εντυπωσιακό πάντως, εν µέσω πανδηµίας...
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Δένδιας Ανατολική Μεσόγειος: Με τη συµµετοχή του υπουργού το φόρουµ
Δένδιας Ανατολική Μεσόγειος: Στη διάσκεψη θα συµµετέχουν επίσης ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο
Άδωνις Γεωργιάδης.
Για σήµερα, Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, έχει προγραµµατιστεί η «2η Διάσκεψη για τα θέµατα της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου», όπου θα δώσουν το «παρών» διπλωµάτες και
πολιτικοί από την Ελλάδα και τις Ηνωµένες Πολιτείες. Το φόρουµ γίνεται στο πλαίσιο της περαιτέρω
αναβάθµισης των σχέσεων σε πολιτικό και διπλωµατικό επίπεδο µεταξύ Αθήνας και Ουάσινγκτον µε στόχο
την ανάδυση της χώρας µας ως πυλώνα σταθερότητας στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο φόρουµ θα συµµετέχουν από την πλευρά της
κυβέρνησης, µεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος
Δένδιας, ο υπουργός Εθνικής Άµυνας, Νίκος
Παναγιωτόπουλος, και ο υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης.
Από τις ΗΠΑ ξεχωρίζει η παρουσία του γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν από το Μέριλαντ και του Ρόµπερτ
Μενέντεζ, ενώ θα συµµετέχει και ο πρέσβης της χώρας στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, µε την Ελληνίδα
οµόλογό του, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Ανάµεσα στα θέµατα που θα συζητηθούν είναι οι σχέσεις
Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και ΗΠΑ, η αντιµετώπιση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, η ανάδειξη
της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας, η αεροπορική δύναµη ως κλειδί σταθερότητας και ειρήνης στην
Ανατολική Μεσόγειο, οι δεσµεύσεις των Αµερικανών για τα δυτικά Βαλκάνια, οι επιπτώσεις των
Αµερικανικών εκλογών στην εξωτερική πολιτική, η ενίσχυση των σχέσεων Ηνωµένων Πολιτειών και
Ελλάδας σε επίπεδο άµυνας, ασφάλειας, ενέργειας, εµπορίου και τουρισµού, και η κατανόηση της
Τουρκικής στρατηγικής και τις εντάσεις που αυξάνονται στην Ανατολική Μεσόγειο.
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«Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο»
Θυµίζουµε ότι ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια
έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην
Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. Μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, ο κ.
Πάιατ σηµείωσε: «Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η
στήριξη θα συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος
πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο
της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια. Ελλάδα
και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν
περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021».
Γράψτε το σχόλιο σας
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
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και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους
στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
ΑΠΕ ΜΠΕ (Δηµήτρης Μάνωλης)
The post Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην
Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια appeared first on economico.gr | Ειδήσεις | Νέα | Επικαιρότητα.
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Ποια αλυσίδα δέχθηκε τώρα πρόταση µε τριπλάσιο τίµηµα για την πώληση
ξενοδοχείου της;

Γράφει η «ξενοδόχος»
Πολύς λόγος έχει γίνει το τελευταίο διάστηµα για το επενδυτικό πλάνο των Ισραηλινών της Brown
Hotels που έχει τοποθετηθεί το τελευταίο διάστηµα µε ουκ ολίγα ξενοδοχεία γύρω από την Οµόνοια,
θεωρώντας την πλατεία το νέο ‘’hot spot’’ της πόλης.
Εστω κι αν το Brown Acropol δεν πρόλαβε στο άνοιγµά του τις καλές ηµέρες του τουρισµού της Αθήνας
αφού άνοιξε εν µέσω πανδηµίας, ο κ. Leon Avigad, εκ των ιδρυτών της αλυσίδας, παραµένει αισιόδοξος
για την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά.
Ο ίδιος έδωσε το παρών χθές στο Capital Link Forum στη συζήτηση για τον ελληνικό τουρισµό που
πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακά επισηµαίνοντας ότι:
«έστω κι αν έχουµε αντιµετωπίσει προκλήσεις, νιώθουµε καλοδεχούµενοι στην ελληνική
αγορά και είµαστε αισιόδοξοι για το µέλλον. Ενδεικτικά να πώ ότι είχαµε µία πρόταση για
πώληση µιας από τις ιδιοκτησίες µας σε τριπλή τιµή από αυτή στην οποία αγοράσαµε το
ξενοδοχείο».
Εντυπωσιακό πάντως, εν µέσω πανδηµίας είναι το επενδυτικό πλάνο της Brown Hotels για την Ελλάδα και
την Κύπρο:
«Εχουµε δροµολογήσει πάνω από 20 ξενοδοχεία στους επόµενους 18 µήνες, µε πάνω από
100 εκατ. ευρώ επενδύσεις, στο κέντρο της Αθήνας, στην Οµόνοια, το Σύνταγµα, την
Αθηναϊκή Ριβιέρα, τη Θεσσαλονίκη κ.α..
Οι πιο ευέλικτοι και όποιοι είναι πρόθυµοι να προσαρµοστούν πιο εύκολα θα είναι και οι
κερδισµένοι της πανδηµίας την επόµενη µέρα και µέσα από τα ξενοδοχεία της Brown (και
εκτός Ελλάδος) διαπιστώσαµε πράγµατι την τάση για τις πιο µακροπρόθεσµες διαµονές.
Μία από τις σηµαντικές προκλήσεις για εµάς την επόµενη µέρα είναι το ‘’κενό’’ που
υπάρχει µεταξύ των προορισµών π.χ. της Μυκόνου και της Σαντορίνης σε σχέση µε
άλλους προορισµούς, συµπεριλαµβανοµένων και των δύο µεγαλύτερων αστικών κέντρων,
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης».
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Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης: Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Ναυτεµπορικής».
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία
η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
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ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΗΣ Η Ελλάδα προσφέρει λύσεις στις ΗΠΑ σε Ανατολική
Μεσόγειο και Βαλκάνια
Μια ακόµη επιβεβαίωση ότι τα συµφέροντα των µονοπωλίων πάνε χέρι-χέρι µε τη βαθύτερη εµπλοκή της
Ελλάδας στα ιµπεριαλιστικά σχέδια, προέκυψε από την οµιλία που έκανε ο πρέσβης των ΗΠΑ, Τζέφρι
Πάιατ, στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε στην οµιλία του ότι «η Ελλάδα προσφέρει λύσεις στα ζητήµατα που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια», φέροντας ως παραδείγµατα τη Συµφωνία
των Πρεσπών και τις τριµερείς συνεργασίες όπως Ελλάδας και Κύπρου µε Ισραήλ ή Αίγυπτο. «Οι σχέσεις
µας δεν ήταν ποτέ καλύτερες», πρόσθεσε, και παρουσίασε ως κοινό στόχο των δύο πλευρών «να
αναπτύξουµε τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις στο επίπεδο που είναι ήδη οι
στρατιωτικές».
Ειδική αναφορά έκανε στις διακρατικές µπίζνες στον ενεργειακό τοµέα. Ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως
ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ, θα πραγµατοποιήσει διήµερη επίσκεψη σήµερα και την
Πέµπτη στην Αθήνα, ισχυριζόµενος ότι η επίσκεψη αυτή «θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της
φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας».
Ο πρέσβης των ΗΠΑ εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της Ελλάδας σε αυτό που οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχουν
ονοµάσει ως «ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης», την προσπάθεια δηλαδή να µειωθεί η ενεργειακή
εξάρτηση Ευρωπαϊκών κρατών από το ρωσικό φυσικό αέριο. Ο Τζ. Πάιατ ανέφερε πως «µε τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό (TAP), τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις
µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό
χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» είπε
χαρακτηριστικά.
Επίσης, αναφέρθηκε στο πρόγραµµα «Ηρακλής», περί πώλησης δανείων που διαχειρίζονται σήµερα
ελληνικές τράπεζες, ως φιλέτο όπου αποβλέπουν αµερικανικοί «επενδυτικοί» όµιλοι.
Εστίασε σε τοποθετήσεις στην Ελλάδα µονοπωλίων όπως η «Microsoft» ή η «Amazon», µε βάση και τα
προκλητικά προνόµια που τους έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση. Τόνισε το ενδιαφέρον αµερικανικών οµίλων
να τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη, µιλώντας για τη γεωστρατηγική της θέση ως διόδου στην αγορά των
Βαλκανίων, ενώ ανέφερε τα ενεργειακά τους σχέδια, µέσα από Αλεξανδρούπολη, Καβάλα και τους
αγωγούς που έχουν δροµολογηθεί, για µείωση της διείσδυσης ρωσικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Μίλησε και για την «πράσινη ατζέντα» της ελληνικής κυβέρνησης, στέλνοντας µήνυµα ότι «οι ΗΠΑ θέλουν
να είναι κοµµάτι αυτής της ιστορίας», κάνοντας λόγο για ενίσχυση «δίχως προηγούµενο» της ενεργειακής
σχέσης των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια.
Αναφέρθηκε και στα ναυπηγεία, στο γεγονός ότι η Σύρος πιστοποιήθηκε ως επισκευαστήριο του 6ου
στόλου, όπως και ότι οι Αµερικανοί έβαλαν στο χέρι και την Ελευσίνα, ενώ θύµισε µε νόηµα την
αµερικανική πρόταση για αγορά από την ελληνική κυβέρνηση αµερικανικών φρεγατών. Ευκαιρίες διέβλεψε
και στον Τουρισµό.
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Έρχεται νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το προφίλ κάθε
δανειολήπτη - οφειλέτη
Δηµιουργείται η «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» - Όσα ανακοίνωσε ο υπουργός
Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας
Στο σχεδιασµό της «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε
πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο, προχωρά η
κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,39% θα λειτουργεί µια
Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε
δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Πηγή: naftemporiki.gr
(Φωτογραφία Unsplash)
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Η HIP θα επενδύσει σε υφιστάµενα ξενοδοχεία

Γράφει η «ξενοδόχος»

«Το ζήτηµα για την Ελλάδα δεν είναι να χτίσει κανείς κι άλλο εξ’ αρχής, αλλά να
επανατοποθετηθεί στην αγορά».
Τάδε έφη χθές από το βήµα του Capital Link Forum για τον ελληνικό τουρισµό ο κ. Alejandro Puertolas,
υπεύθυνος για την Ελλάδα της ΗΙΡ, από τους ξένους επενδυτές, ήδη από το περασµένο έτος στην
ελληνική ξενοδοχειακή αγορά ακινήτων.
Ο ίδιος επεσήµανε ότι η χώρα µας
«αντιπροσωπεύει µεν µικρό µερίδιο επί του συνόλου του χαρτοφυλακίου µας, ωστόσο
είναι πολύ σηµαντική αγορά για εµάς, γι’ αυτό και αποφασίσαµε να έχουµε το δικό µας
γραφείο στη χώρα. Η ευκαιρία που βλέπουµε στην ελληνική αγορά αφορά την
επανατοποθέτηση παλιών ξενοδοχείων, σε προγράµµατα εκσυγχρονισµού µε τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό να βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Βλέπουµε ευκαιρίες στη χώρα
και θέλουµε να παίξουµε κεντρικό ρόλο τα επόµενα χρόνια».
Τα δύο σηµαντικότερα ζητήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η Ελλάδα, σύµφωνα µε τον ίδιο είναι
καταρχάς η επανατοθέτηση συνολικά του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και η συνδεσιµότητα.
«Το ζήτηµα είναι να επανατοποθετηθεί το ελληνικό τουριστικό προϊόν και να προσθέσει
κανείς αξία σε αυτό που έχει παρά να χτίσει περισσότερο. Επίσης η διασυνδεσιµότητα
είναι πολύ σηµαντική- αν δεν υπάρχουν καλά αεροδρόµια και αεροπορικές δεν µπορούµε
να έχουµε τουρισµό».
Σηµειωτέον ότι η HIP είναι ιδιοκτησίας κεφαλαίων που διαχειρίζεται η Blackstone.
Πέρυσι, η Blackstone Real Estate Partners Europe πραγµατοποίησε τη µεγάλη συµφωνία µε την Louis
Group, για την εξαγορά των πέντε ξενοδοχειακών µονάδων στην Ελλάδα, σε µια συναλλαγή 178,6 εκατ.
ευρώ (enterprise value).
Η HIP είναι ο µεγαλύτερος ιδιοκτήτης ξενοδοχείων στη Νότια Ευρώπη και µε την εξαγορά αυτή
επέκτεινε το δίκτυό της και στην Ελλάδα.
Η εταιρεία είναι σήµερα ο τρίτος µεγαλύτερος επενδυτής σε ξενοδοχεία στην Ευρώπη, µετά την Pandox
και την Covivio, διαθέτει εξειδικευµένη οµάδα περίπου 100 επαγγελµατιών και συνεργάζεται µε πλήθος
διαχειριστών ξενοδοχείων, όπως Ritz Carlton, Barcelo, AMR Resorts και Melia, µε στόχο την αναβάθµιση
της ποιότητας της διαχείρισης των ξενοδοχείων, αλλά και της εµπειρίας των επισκεπτών των
ξενοδοχείων.
Η HIP επενδύει περισσότερα από 500 εκατ. ευρώ στα ξενοδοχειακά θέρετρα του χαρτοφυλακίου της.
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Έρχεται ο νέος "Τειρεσίας": Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό
προφίλ κάθε δανειολήπτη - οφειλέτη - [Naftemporiki.gr]
Στη σύσταση "Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης" η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση. Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του
ως προς την αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους
σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας
στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια...
Στη σύσταση "Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης" η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση. Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του
ως προς την αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους
σχεδιάζουν να λάβουν δάνειο. Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας
στο 22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια...
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Έρχεται ο Big Brother για όλα τα χρέη των πολιτών: Όλες οι οφειλές σε ένα
ενιαίο προφίλ
Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει
δάνειο από την τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Credit Bureau: Ενιαία παρακολούθηση των πολιτών για χρέη προς Εφορία,
ΕΦΚΑ, τράπεζες και ΔΕΚΟ

Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, µέσω του Credit Bureau το
οποίο θα καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία,
ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.

Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.

Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα
κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
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Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό
προφίλ κάθε δανειολήπτη – οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία
η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
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Έρχεται ο νέος “Τειρεσίας”
Έρχεται ο νέος “Τειρεσίας”
Η «Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη.
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ της «Ναυτεµπορικής».
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική
Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ
Facebook
Twitter
Print
E-mail
Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Έρχεται ο νέος “Τειρεσίας”
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό
προφίλ κάθε πολίτη µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το
Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος ΕΛΛ+0,39% θα λειτουργεί µια
Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε
δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Πηγή:naftemporiki.gr
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ,
τράπεζες και ΔΕΚΟ
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Credit bureau: Έρχεται ο ενιαίος Big Brother για
τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες και
ΔΕΚΟ

EMAIL
Εκτύπωση

Σε πλήρη εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Από το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζεται εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε άλλους,
δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας,
µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός έγκαιρης
προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το
έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020, αλλά η υλοποίησή του πάγωσε λόγω της
πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο, όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής
συµπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει
προς:
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Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των
οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
Credit bureau
χρέη
ΕΦΚΑ
ΔΕΚΟ
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Πάιατ: H Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
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εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
“Το Βήµα”
Category: Ειδησεις
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Μυλωνάς-Εθνική Τράπεζα: Καταλύτης η πανδηµία για τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό των τραπεζών
Τη σηµασία του ψηφιακού µετασχηµατισµού των τραπεζών για να ανταπεξέλθουν στις
προκλήσεις της εποχής και στις συνθήκες που διαµορφώνει η πανδηµία, τόνισε ο διευθύνων
σύµβουλος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Παύλος Μυλωνάς, στο πλαίσιο του επενδυτικού
συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece – Looking Ahead With Confidence».
Ο κ. Μυλωνάς αναφέρθηκε στις πέντε δυνάµεις που παγκοσµίως ωθούν τα τελευταία χρόνια τις
τράπεζες προς τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρώτη είναι το περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων που
αναγκάζει τις τράπεζες να µειώσουν τις δαπάνες και να βρουν νέες πηγές εσόδων. Η δεύτερη αφορά στο
ρυθµιστικό πλαίσιο και κυρίως στην Οδηγία PSD2 µέσω της οποίας δίνεται η δυνατότητα και σε άλλους
παρόχους να αποκτήσουν πρόσβαση σε δεδοµένα.
Τρίτον, ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Δεν είναι µόνο µεταξύ των τραπεζών, σηµείωσε ο CEO της Εθνικής,
αλλά έχουµε και τις «νέες τράπεζες», εφαρµογές που προσφέρουν επίσης υπηρεσίες και προσβάσεις σε
κλάδους όπως ο τουρισµός, η διασκέδαση και η εστίαση.
Η τέταρτη δύναµη είναι η τεχνολογική επανάσταση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όµως ο πιο
σηµαντικός παράγοντας σύµφωνα µε τον κ. Μυλωνά είναι η συµπεριφορά των πελατών, καθώς έχουν
συνηθίσει σε ένα επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρουν άλλοι κλάδοι – όπως του fintech και των
τηλεπικοινωνιών – γεγονός που ανεβάζει τον πήχη και για τις τράπεζες.
Όπως υπογράµµισε ο κ. Μυλωνάς, η πανδηµία ήρθε να επιταχύνει τις εξελίξεις µε τρόπο που δεν
περίµεναν οι τράπεζες και άλλαξε τη συµπεριφορά των πελατών, κάτι που θα συνεχίσει να ισχύει και µετά
το τέλος της.
Το µέλλον λοιπόν θα είναι digital, εκτίµησε ο ίδιος, σηµειώνοντας ότι οι τράπεζες θα πρέπει να αλλάξουν
γρήγορα αν θέλουν να επιβιώσουν. Πρέπει να εστιάσουµε στην ταχύτητα και στην απλοποίηση των
υπηρεσιών καθώς και στην εµπειρία των πελατών, αξιοποιώντας τα big data και άλλα εργαλεία, πρόσθεσε
ο κ. Μυλωνάς.
Όλα αυτά απαιτούν µία νέα προσέγγιση, ενώ και τα συστήµατα IT θα πρέπει να αναβαθµιστούν για να
ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.
Τέλος, ο CEO της ΕΤΕ στάθηκε σε δύο κινδύνους που κατά την άποψή του θα απασχολούν στο εξής
ολοένα περισσότερο τις τράπεζες. Ο πρώτος είναι η κυβερνοασφάλεια, κάτι που θα αποτελέσει τη
βασική προτεραιότητα των τραπεζών τα επόµενα χρόνια για να αποδείξουν ότι είναι αξιόπιστες και
ασφαλείς σε σύγκριση µε τους νέους παίκτες και ο δεύτερος είναι οι περιορισµοί που θέτουν οι
ρυθµιστικές αρχές σε διάφορα πεδία.
Σε συνεργασία µε tomanifesto.gr
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ΕΑΤΕ: "Ανοικτά" 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις

«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
'αγγίζουν' τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
Το πλήρες τηλεγράφηµα της Ε. Παπαδοσηφάκη στη συνδροµητική ιστοσελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα ακίνητα που βγαίνουν κερδισµένα από την πανδηµία – Τι λένε Στ. Ζαββός,
Τ. Καζίνος, Αρ. Καρυτινός, Γ. Κορµάς και Γ. Χρυσικός
Τα Data Centers, τα υπερπολυτελή θέρετρα, τα ενεργειακά πιστοποιηµένα ευέλικτα – έξυπνα κτήρια
γραφείων, τα retailboxes και τα logistics – ακίνητα αποθήκευσης και τροφοδοσίας θα είναι οι κατηγορίες
ακινήτων που θα βγουν «νικητές» από την πανδηµία. Το Ταµείο Ανάκαµψης, µε κονδύλια που θα
βελτιώσουν τις υποδοµές θα συµβάλουν θετικά στην επόµενη µέρα του real estate, ενώ και ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός θα βοηθήσει στη διαφάνεια σε ό,τι έχει να κάνει µε τα . Τα παραπάνω επεσήµαναν πέντε
ανώτατα στελέχη του real estate µιλώντας χθες στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Με βάση
τα σχετικά στοιχεία ο κλάδος των logistics πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν επενδυθεί σε
αυτό τον κλάδο από το 2008 συνολικά 185 εκατ. ευρώ από θεσµικά χαρτοφυλάκια στη χώρα µας, µε το
50% αυτών το έτος που διανύουµε. Ο Στέλιος Ζαββός, πρόεδρος της Orilina Properties ΑΕΕΑΠ (Ανώνυµη
Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας), ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος του Zeus Capital
Management, σηµείωσε ότι το Ταµείο Ανάκαµψης αποτελεί µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, ενώ εκτίµησε ότι
τα Data Centers και τα logistics θα είναι στην πρώτη γραµµή τα επόµενα χρόνια. Για τα ξενοδοχεία είπε ότι
η πορεία τους θα εξαρτηθεί από την κατηγορία στην οποία ανήκουν. «Τα κονδύλια από το Ταµείο
Ανάκαµψης θα πάνε σε µεγάλο βαθµό σε κλάδους όπως οι υποδοµές, οι ενεργειακές αναβαθµίσεις κ.τ.λ..
Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει θετικά τον κλάδο των logistics, ενώ η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
στα κτήρια θα αναβαθµίσει το κτιριακό απόθεµα σε κατοικίες και γραφεία». Ο διευθύνων σύµβουλος της
Trastor ΑΕΕΑΠ, Τάσος Καζίνος , επεσήµανε ότι τα στοιχεία στα επόµενα τρία χρόνια θα αποδείξουν εάν η
πανδηµία δηµιούργησε στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων και πρόσθεσε: «Αυτό που µπορούµε να
επαληθεύσουµε ήδη είναι ότι η πανδηµία επιτάχυνε νέες τάσεις στον τοµέα των επαγγελµατικών ακινήτων
και τις ροές κεφαλαίων προς αυτά. Ενώ οι τοµείς του τουρισµού και του λιανικού εµπορίου πρέπει να
εξετάσουν νέα µοντέλα ανάπτυξης της πελατειακής βάσης τους και κλαδικής συγκέντρωσης
(αναδιάρθρωσης), ώστε να εξέλθουν της κρίσης, παρατηρείται µια µεγάλη κεφαλαιακή εισροή προς
ποιοτικά ακίνητα µεγάλης προβολής και ποιότητας αλλά και «αντοχής» έναντι των επιπτώσεων της
πανδηµίας, όπως χαρακτηριστικά συµβαίνει στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Στον
κλάδο των γραφείων θα χρειαστεί ακόµα ικανός χρόνος να συνεκτιµηθεί η απόδοση κόστους – οφέλους
στην παραγωγικότητα µίας πιθανής τµηµατικής µετάβασης στην τηλεργασία σε σταθερή βάση.
Συνεκτιµώντας, εποµένως, τα θεµελιώδη στοιχεία, που επικρατούσαν και πριν την έναρξη της υγειονοµικής
κρίσης, και την υπάρχουσα ρευστότητα στις κεφαλαιαγορές, η ελληνική αγορά ακινήτων µεσοπρόθεσµα,
στην µετά Covid-19 περίοδο, έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπεραξίες σε όλο το φάσµα της» . Ο
διευθύνων σύµβουλος της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, Αριστοτέλης Καρυτινός , εκτίµησε ότι τα ακίνητα
διέρχονται µια προσωρινή κατάσταση και σταδιακά η αγορά θα επανέλθει. Όπως είπε «πριν την πανδηµία
υπήρχε µία τάση για αύξηση ενοικίων στα επαγγελµατικά ακίνητα, η οποία σταµάτησε προς το παρόν, ή θα
έλεγα καλύτερα ότι απλώς παρατηρείται µία διακοπή. Ο κλάδος των καταστηµάτων δέχθηκε µεγάλο
πλήγµα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο για τους άλλους κλάδους είµαι αισιόδοξος και κυρίως για το
κοµµάτι των logistics που αποδείχθηκαν ανθεκτικά. Το ίδιο βλέπω και για τον τοµέα της φιλοξενίας, που θα
έχει µεν 1 ή 2 δύσκολα χρόνια, όµως εκτιµώ ότι στη συνέχεια η ζήτηση θα ανακάµψει σε σχήµα V (ταχεία
άνοδος ακολουθούµενη από µεγάλη ύφεση)». «Προσωπικά, είµαι αισιόδοξος και θα συνεχίσουµε να
επενδύουµε σε αυτούς τους τοµείς», σηµείωσε ο ίδιος αναφέροντας ότι η επίπτωση στα έσοδα της Prodea
από την πανδηµία είναι περίπου 10% (κυρίως λόγω των ξενοδοχείων), ενώ σε σχέση µε την επενδυτική
δραστηριότητα της εταιρείας «δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις από την στιγµή που είχαµε
επαρκή ρευστότητα, όµως, µεταφέρθηκαν για αργότερα τα σχέδια για την άντληση νέων κεφαλαίων» . «Η
πανδηµία έχει επιταχύνει σε όλα τα επίπεδα τον ψηφιακό µετασχηµατισµό», ανέφερε ο Γιώργος Κορµάς,
εκτελεστικός γενικός διευθυντής και επικεφαλής του Real Estate της Τράπεζας Πειραιώς. «Ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός στο real estate είναι µονόδροµος και αυτός είναι από τους βασικούς λόγους για τους
οποίους θεωρούµε ότι τα Data Centers θα κυριαρχήσουν». Απαντώντας σε ερώτηση αν το τραπεζικό
σύστηµα µπορεί να στηρίξει αυτή την στιγµή µεγάλα έργα στα ακίνητα, ο κ. Κορµάς σηµείωσε ότι « είναι
έτοιµο να υποστηρίξει ώριµες, βιώσιµες επενδύσεις στα ακίνητα» . Προανήγγειλε ότι η Πειραιώς θα
παρουσιάσει σύντοµα µια πρωτοποριακή πλατφόρµα παρουσίασης των ακινήτων µε τη χρήση των νέων
τεχνολογιών, όπως είναι η Επαυξηµένη Πραγµατικότητα. Ο Γιώργος Χρυσικός, ιδρυτής και διευθύνων
σύµβουλος Grivalia Management (που συνδέεται µε τον όµιλο της Eurobank ) επεσήµανε ότι «τα Data Centers
είναι το προϊόν του µέλλοντος, καθώς τα δεδοµένα αυξάνονται εκθετικά. Πολυτελή θέρετρα που
προσφέρουν µια απαράµιλλη ποιότητα χώρου, αποκλειστικότητα και ασφάλεια, ήταν οι ξεκάθαροι νικητές
αυτό το καλοκαίρι και θα συνεχίσουν να προηγούνται. Παρά την τηλεργασία, υπάρχει ακόµα η ανάγκη για
χώρους γραφείων υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, οι τιµές των παλαιών κτηρίων σαφώς θα µειωθούν καθώς η
ζήτηση θα επικεντρώνεται σε βιώσιµες προσφορές. Τα retail boxes, όπως τα σούπερ µάρκετ παρουσίασαν
πολύ ισχυρή απόδοση, παρέµειναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του καθεστώτος απαγόρευσης κυκλοφορίας
και παρουσίασαν σηµαντικά αυξηµένο όγκο πωλήσεων. Η ζήτηση ακινήτων logistics και τροφοδοσίας
αυξάνεται παράλληλα µε τη σηµαντική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εµπορίου». Διαβάστε επίσης:
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό
προφίλ κάθε δανειολήπτη – οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο
22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
-
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ΕΑΤΕ: “Ανοικτά” 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital – private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
‘αγγίζουν’ τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια
ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
©Πηγή: amna.gr
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ΕΑΤΕ: “Ανοικτά” 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital – private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
‘αγγίζουν’ τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια
ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»: Δηµιουργείται βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό
προφίλ κάθε δανειολήπτη - οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη
µε βάση τα δάνεια που έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο σχεδιάζει να προχωρήσει
η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε βάση τη συµπεριφορά του ως προς την
αποπληρωµή των οφειλών του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας
κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν
να λάβουν δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο
22o ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής
περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή
την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα
λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό
πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Ραλλού Αλεξοπούλου
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Στήνεται ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ!

Σε εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα
καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε
άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα
δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός
έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της
Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020 και το είχε αποκαλύψει το Σin, αλλά η
υλοποίησή του πάγωσε λόγω της πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau),
στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το
σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
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Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες
τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
sofokleousin.gr
loading...
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Στήνεται ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ!
Σε εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα
καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε
άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα
δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός
έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της
Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau),
στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το
σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες
τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Στήνεται ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ!
Σε εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες. Το
ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την τράπεζα και
πόσο. Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε
άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα
δάνεια. Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός
έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της
Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης. Πρόκειται για ένα σχέδιο
που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020 και το είχε αποκαλύψει το Σin...
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Στήνεται ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ!

Σε εφαρμογή μπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα καταγράφει το
σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ και σε
ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν μπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την τράπεζα
και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και σε άλλους, δεν θα
έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας,
μιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης
δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συμπεριφοράς από την Τράπεζα της Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα
χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιμο από τις αρχές του 2020 και το είχε αποκαλύψει το Σin, αλλά η
υλοποίησή του πάγωσε λόγω της πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συμπεριφοράς (credit bureau), στο οποίο
θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Δηµόσιο από φόρους και πρόστιµα
ΕΦΚΑ και άλλα Ταµεία από απλήρωτες εισφορές
Δήµοι για απλήρωτα δηµοτικά τέλη, κλήσεις κλπ.
Τράπεζες για δάνεια κάθε µορφής
ΔΕΗ και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες τηλεφωνίας και ίντερνετ, για απλήρωτους λογαριασµούς
Εταιρείες ύδρευσης, για απλήρωτους λογαριασµούς.
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα λειτουργεί
στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δημιουργείται το προφίλ του
οφειλέτη.
Έτσι, με τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή μια επιχείρηση απευθύνεται σε τράπεζα για
δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει μόνο τα εισοδήματά του, αλλά θα τσεκάρει το σύνολο των οφειλών
του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα πιστωτικά
ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου δανειολήπτη.
Σήμερα το μόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν κοκκινίσει, αλλά
αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς μπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόμη κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε
σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα μπορεί να χρησιμοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες τηλεφωνίας,
ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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Ακίνητα: Data centers, logistics, πολυτελή resorts και «πράσινα» γραφεία οι …
νικητές της πανδηµίας
Στεφανία Σούκη
16 Δεκεµβρίου, 2020 7:02 πµ
Υπεραξίες µεσοπρόθεσµα βλέπουν τα µεγαλοστελέχη του real estate, µε εντυπωσιακή …ρελάνς θεσµικών
στα logistics
Υπεραξίες µεσοπρόθεσµα βλέπουν τα µεγαλοστελέχη του real estate, µε εντυπωσιακή …ρελάνς θεσµικών
στα logistics
Tα data centers είναι ο µεγάλος κερδισµένος της πανδηµίας, µε τα logistics να ακολουθούν, σε ό,τι αφορά
τo real estate ενώ προοπτικές υπάρχουν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, σε ‘’πράσινα’’ γραφεία
αλλά ακόµη και στον τουρισµό, τον κλάδο που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την υγειονοµική κρίση,
ανάλογα µε την κατηγορία των ξενοδοχείων.
Tα data centers είναι ο µεγάλος κερδισµένος της πανδηµίας, µε τα logistics να ακολουθούν, σε ό,τι αφορά
τo real estate ενώ προοπτικές υπάρχουν και για τις υπόλοιπες κατηγορίες ακινήτων, σε ‘’πράσινα’’ γραφεία
αλλά ακόµη και στον τουρισµό, τον κλάδο που έχει χτυπηθεί περισσότερο από την υγειονοµική κρίση,
ανάλογα µε την κατηγορία των ξενοδοχείων.
Μεσοπρόθεσµα, το εγχώριο real estate έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπεραξίες, ενώ και τα
κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµψης θα συµβάλλουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης
των υποδοµών επηρεάζοντας θετικά και τα ακίνητα. Από την άλλη πλευρά, ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός που έχει επιταχυνθεί στο Δηµόσιο λόγω της κρίσης θα πρέπει να επεκταθεί και σε ό,τι
έχει να κάνει µε τα ακίνητα προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη διαφάνεια στην αγορά, π.χ. σε σχέση µε
το Κτηµατολόγιο, την πολεοδοµία, την παροχή δεδοµένων για τις αγοραπωλησίες, τα ενοίκια κ.τ.λ..
Μεσοπρόθεσµα, το εγχώριο real estate έχει τη δυνατότητα να προσφέρει υπεραξίες, ενώ και τα κονδύλια
από το Ταµείο Ανάκαµψης θα συµβάλλουν προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των υποδοµών
επηρεάζοντας θετικά και τα ακίνητα . Από την άλλη πλευρά, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός που έχει
επιταχυνθεί στο Δηµόσιο λόγω της κρίσης θα πρέπει να επεκταθεί και σε ό,τι έχει να κάνει µε τα ακίνητα
προκειµένου να επιτευχθεί η µέγιστη διαφάνεια στην αγορά, π.χ. σε σχέση µε το Κτηµατολόγιο, την
πολεοδοµία, την παροχή δεδοµένων για τις αγοραπωλησίες, τα ενοίκια κ.τ.λ..
Αυτά επισηµάνθηκαν, µεταξύ άλλων, χθές κατά τη διάρκεια του 22ου ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum στη συζήτηση για την πορεία της εγχώριας αγοράς ακινήτων εν µέσω πανδηµίας, όπου, µε βάση τα
νούµερα ο κλάδος των logistics πρωταγωνιστεί: Ενδεικτικά, µε βάση τους υπολογισµούς συνολικά 185 εκατ.
ευρώ έχουν τοποθετηθεί από θεσµικά χαρτοφυλάκια στον κλάδο των logistics στη χώρα µας από το 2008,
µε το 50% αυτών κατά το έτος που διανύουµε, δηλαδή µέσα στην περίοδο εκδήλωσης της πανδηµίας.
Αυτά επισηµάνθηκαν, µεταξύ άλλων, χθές κατά τη διάρκεια του 22ου ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum στη συζήτηση για την πορεία της εγχώριας αγοράς ακινήτων εν µέσω πανδηµίας, όπου, µε βάση τα
νούµερα ο κλάδος των logistics πρωταγωνιστεί: Ενδεικτικά, µε βάση τους υπολογισµούς συνολικά 185 εκατ.
ευρώ έχουν τοποθετηθεί από θεσµικά χαρτοφυλάκια στον κλάδο των logistics στη χώρα µας από το 2008,
µε το 50% αυτών κατά το έτος που διανύουµε, δηλαδή µέσα στην περίοδο εκδήλωσης της πανδηµίας.
Οσον αφορά ειδικότερα τις κατηγορίες ακινήτων που κερδίζουν ξεκάθαρα µέσα στην κρίση «είναι τα Data
Centers, τα logistics, τα υπερπολυτελή resorts, τα ‘’πράσινα’’ και έξυπνα κτίρια γραφείων», ανέφερε ο κ.
Γιώργος Χρυσικός, επικεφαλής της Grivalia Management, που συνδέεται µε τον όµιλο της Eurobank.
Οσον αφορά ειδικότερα τις κατηγορίες ακινήτων που κερδίζουν ξεκάθαρα µέσα στην κρίση «είναι τα Data
Centers, τα logistics, τα υπερπολυτελή resorts, τα ‘’πράσινα’’ και έξυπνα κτίρια γραφείων», ανέφερε ο κ.
Γιώργος Χρυσικός, επικεφαλής της Grivalia Management, που συνδέεται µε τον όµιλο της Eurobank.
«Tα data centers θα είναι το ‘’προϊόν’’ του µέλλοντος από την στιγµή που η ζήτηση για
δεδοµένα βαίνει συνεχώς αυξανόµενη. Οι τουριστικές µονάδες υψηλών προδιαγραφών- highend που προσφέρουν πολύ υψηλά κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και ιδιωτικότητας ήταν
επίσης κερδισµένες αυτό το καλοκαίρι και θεωρούµε ότι θα εξακολουθήσουν και το επόµενο
διάστηµα. Στα γραφεία, παρά την τηλε- εργασία, χώροι υψηλών προδιαγραφών µε ‘’πράσινα’’
χαρακτηριστικά θα συνεχίσουν να έχουν ζήτηση, εξ’ ού και οι αξίες σε παλιά κτίρια εκτιµάται ότι θα
πιεστούν. Στα εµπορικά, τα big boxes, που στεγάζουν σούπερ µάρκετ, είχαν θετικές επιδόσεις κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας, µε υψηλούς όγκους πωλήσεων, ενώ η ζήτηση για logistics αυξάνεται παράλληλα
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µε τη σηµαντική ανάπτυξη στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου».
« Tα data centers θα είναι το ‘’προϊόν’’ του µέλλοντος από την στιγµή που η ζήτηση για δεδοµένα βαίνει
συνεχώς αυξανόµενη. Οι τουριστικές µονάδες υψηλών προδιαγραφών- high-end που προσφέρουν πολύ
υψηλά κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και ιδιωτικότητας ήταν επίσης κερδισµένες αυτό το καλοκαίρι και
θεωρούµε ότι θα εξακολουθήσουν και το επόµενο διάστηµα . Στα γραφεία, παρά την τηλε- εργασία, χώροι
υψηλών προδιαγραφών µε ‘’πράσινα’’ χαρακτηριστικά θα συνεχίσουν να έχουν ζήτηση, εξ’ ού και οι αξίες
σε παλιά κτίρια εκτιµάται ότι θα πιεστούν. Στα εµπορικά, τα big boxes, που στεγάζουν σούπερ µάρκετ,
είχαν θετικές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, µε υψηλούς όγκους πωλήσεων, ενώ η ζήτηση για
logistics αυξάνεται παράλληλα µε τη σηµαντική ανάπτυξη στο χώρο του ηλεκτρονικού εµπορίου».
Οσον αφορά τις κατηγορίες ακινήτων που θα πιεστούν αυτά αφορούν κτίρια γραφείων χαµηλότερων
προδιαγραφών, ξενοδοχεία που απευθύνονται στο µαζικό τουρισµό κι έχουν µεγάλη εξάρτηση από τους
tour operators.
Οσον αφορά τις κατηγορίες ακινήτων που θα πιεστούν αυτά αφορούν κτίρια γραφείων χαµηλότερων
προδιαγραφών, ξενοδοχεία που απευθύνονται στο µαζικό τουρισµό κι έχουν µεγάλη εξάρτηση από τους
tour operators.
Από πλευράς της µεγαλύτερης εγχώριας Επενδυτικής Ακινήτων, της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, ο
διευθύνων σύµβουλος κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, εκτίµησε συνολικά για την αγορά, ότι πρόκειται για µία
προσωρινή κατάσταση και σταδιακά θα υπάρξει επάνοδος. «Πρό πανδηµίας υπήρχε µία τάση για αύξηση
ενοικίων στα επαγγελµατικά ακίνητα, τάση η οποία σταµάτησε προς το παρόν, ή θα έλεγα καλύτερα ότι
απλώς υπήρξε µία διακοπή.
Από πλευράς της µεγαλύτερης εγχώριας Επενδυτικής Ακινήτων, της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ, ο
διευθύνων σύµβουλος κ. Αριστοτέλης Καρυτινός, εκτίµησε συνολικά για την αγορά, ότι πρόκειται για µία
προσωρινή κατάσταση και σταδιακά θα υπάρξει επάνοδος. «Πρό πανδηµίας υπήρχε µία τάση για αύξηση
ενοικίων στα επαγγελµατικά ακίνητα, τάση η οποία σταµάτησε προς το παρόν, ή θα έλεγα καλύτερα ότι
απλώς υπήρξε µία διακοπή.
Ο κλάδος των καταστηµάτων δέχθηκε µεγάλο πλήγµα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο
για τους άλλους κλάδους είµαι αισιόδοξος και κυρίως για το κοµµάτι των logistics που
αποδείχθηκαν ανθεκτικά κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το ίδιο θεωρώ και για τον τοµέα της
φιλοξενίας, που θα έχει µεν 1-2 δύσκολα χρόνια, ωστόσο εκτιµώ ότι στη συνέχεια η ζήτηση θα ανακάµψει
σε σχήµα “V” (ταχεία άνοδος ακολουθούµενη από µεγάλη ύφεση)
Ο κλάδος των καταστηµάτων δέχθηκε µεγάλο πλήγµα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ωστόσο για τους
άλλους κλάδους είµαι αισιόδοξος και κυρίως για το κοµµάτι των logistics που αποδείχθηκαν ανθεκτικά
κατά τη διάρκεια της κρίσης . Το ίδιο θεωρώ και για τον τοµέα της φιλοξενίας, που θα έχει µεν 1-2
δύσκολα χρόνια, ωστόσο εκτιµώ ότι στη συνέχεια η ζήτηση θα ανακάµψει σε σχήµα “V” (ταχεία άνοδος
ακολουθούµενη από µεγάλη ύφεση)
Προσωπικά, είµαι αισιόδοξος και θα συνεχίσουµε να επενδύουµε σε αυτούς τους τοµείς», ανέφερε ο ίδιος
τοποθετώντας τον αντίκτυπο στα έσοδα της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ από την πανδηµία κάτω από 10%
(κυρίως λόγω των ξενοδοχειακών ακινήτων), ενώ σε σχέση µε την επενδυτική δραστηριότητα της
εταιρείας «δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις από την στιγµή που είχαµε επαρκή ρευστότητα,
ωστόσο πάνε πίσω τα όποια σχέδια για την άντληση νέων κεφαλαίων».
Προσωπικά, είµαι αισιόδοξος και θα συνεχίσουµε να επενδύουµε σε αυτούς τους τοµείς», ανέφερε ο ίδιος
τοποθετώντας τον αντίκτυπο στα έσοδα της Prodea Investments ΑΕΕΑΠ από την πανδηµία κάτω από 10%
(κυρίως λόγω των ξενοδοχειακών ακινήτων), ενώ σε σχέση µε την επενδυτική δραστηριότητα της
εταιρείας «δεν υπήρξαν σηµαντικές διαφοροποιήσεις από την στιγµή που είχαµε επαρκή ρευστότητα,
ωστόσο πάνε πίσω τα όποια σχέδια για την άντληση νέων κεφαλαίων». «Η πανδηµία έχει επιταχύνει σε
όλα τα επίπεδα τον ψηφιακό µετασχηµατισµό», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Γιώργος Κορµάς,
εκτελεστικός γενικός διευθυντής και επικεφαλής του Real Estate της Τράπεζας Πειραιώς. «Ο ψηφιακός
µετασχηµατισµός στο real estate είναι επίσης µονόδροµος, κι αυτός είναι κι ένας από τους βασικούς λόγους
για τους οποίους θεωρούµε ότι τα data centers θα είναι στην πρώτη γραµµή λόγω της αύξησης της
ζήτησης. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση και τα αναλυτικά δεδοµένα είναι κάτι που θα χρειαστούν τόσο από
εγχώριους όσο και θεσµικούς επενδυτές». Σε ερώτηση αν το τραπεζικό σύστηµα µπορεί να στηρίξει αυτή
την στιγµή µεγάλα έργα στα ακίνητα, ο κ. Κορµάς ανέφερε ότι «αποδείχθηκε ανθεκτικό κατά τη διάρκεια
της υγειονοµικής κρίσης και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι χρηµατοδοτεί όλα τα µεγάλα έργα στο
εγχώριο real estate ». Ο διευθύνων σύµβουλος της Trastor ΑΕΕΑΠ κ. Τάσος Καζίνος επεσήµανε ότι εάν η
πανδηµία δηµιούργησε στρεβλώσεις στην ελληνική αγορά είναι κάτι που τα εµπειρικά στοιχεία θα
αποδείξουν µέσα στα επόµενα τρία χρόνια. «Εντούτοις, αυτό που µπορούµε να επαληθεύσουµε ήδη είναι
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ότι η πανδηµία επιτάχυνε νέες τάσεις στον τοµέα των επαγγελµατικών ακινήτων και τις ροές κεφαλαίων
προς αυτά». Ενώ οι τοµείς του τουρισµού και του λιανικού εµπορίου πρέπει να εξετάσουν νέα µοντέλα
ανάπτυξης της πελατειακής βάσης τους και κλαδικής συγκέντρωσης (αναδιάρθρωσης), ώστε να εξέλθουν
της κρίσης, παρατηρείται µια µεγάλη κεφαλαιακή εισροή προς ποιοτικά ακίνητα µεγάλης προβολής και
ποιότητας αλλά και «αντοχής» έναντι των επιπτώσεων της πανδηµίας, όπως χαρακτηριστικά συµβαίνει
στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Στον κλάδο των γραφείων δε, θα χρειαστεί
ακόµα ικανός χρόνος να συνεκτιµηθεί η απόδοση κόστους/οφέλους στην παραγωγικότητα µίας πιθανής
τµηµατικής µετάβασης στην τηλεργασία σε σταθερή βάση. «Συνεκτιµώντας, εποµένως, τα θεµελιώδη
στοιχεία, που επικρατούσαν και πριν την έναρξη της υγειονοµικής κρίσης, και την υπάρχουσα ρευστότητα
στις κεφαλαιαγορές, η ελληνική αγορά ακινήτων µεσοπρόθεσµα, στην µετά Covid-19 περίοδο, έχει τη
δυνατότητα να προσφέρει υπεραξίες σε όλο το φάσµα της». Τα µεγαλοστελέχη του real estate βλέπουν
µπροστά µία ευκαιρία ανάπτυξης, από το Ταµείο Ανάκαµψης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. Στέλιος
Ζαββός, πρόεδρος Orilina Properties ΑΕΕΑΠ, ιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος του Zeus Capital Management
, ο οποίος επίσης εκτίµησε ότι τα data centers και τα logistics θα είναι στην πρώτη γραµµή τα επόµενα
χρόνια, ενώ για τα ξενοδοχεία εκτίµησε ότι ο αντίκτυπος θα είναι ανάλογα µε την κατηγορία. «Τα
κονδύλια από το Ταµείο Ανάκαµψης θα πάνε σε µεγάλο βαθµό σε κλάδους όπως οι υποδοµές, οι
ενεργειακές αναβαθµίσεις κ.τ.λ.. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει θετικά τον κλάδο των logistics, ενώ η
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια θα βελτιώσει το κτιριακό απόθεµα σε ό,τι έχει να κάνει µε
την κατοικία και τα γραφεία». Το συνολικό δηµοσιονοµικό πακέτο πόρων 80 δισ. για την περίοδο 2021-2027,
που στοχεύει στη βελτίωση των υποδοµών, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
παραγωγικότητας, την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης και την αναδιάταξη της ελληνικής οικονοµίας σε ένα
µοντέλο εξωστρέφειας και προσέλκυσης επενδύσεων, και εντός περιβάλλοντος ιδιαίτερα χαµηλών
επιτοκίων θα επηρεάσει θετικά και την εγχώρια αγορά ακινήτων. Διαβάστε περισσότερα Next e.GO Mobile:
Εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα θα φτιάξει η γερµανική βιοµηχανία Σαµαράς για
Novartis: Ήταν µία σύµπραξη συνωµοτών και αθεράπευτα ανοήτων Πανελλαδικές: Μηχανογραφικά σε δύο
φάσεις και ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ
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Στήνεται ενιαίος Big Brother για τα χρέη προς Εφορία, ΕΦΚΑ, τράπεζες, ΔΕΚΟ!

Εξαγγελία του Χρ. Σταϊκούρα για το credit bureau που θα
παρακολουθεί τις συνολικές οφειλές και θα καθορίζει εάν
µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την τράπεζα
Σε εφαρµογή µπαίνει ο Big Brother του συνόλου των χρεών των πολιτών, ο οποίος θα
καταγράφει το σύνολο των χρεών που έχει ο καθένας σε τράπεζες, εφορία, ασφαλιστικά
ταµεία, ΔΕΚΟ και σε ιδιώτες.
Το ύψος των συνολικών οφειλών, θα καθορίζει εάν µπορεί ο οφειλέτης να λάβει δάνειο από την
τράπεζα και πόσο.
Δηλαδή, όποιος χρωστάει µεγάλα ποσά σε Εφορία και Ταµεία ή έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές και σε
άλλους, δεν θα έχει πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισµό, προκειµένου να µην δηµιουργούνται νέα κόκκινα
δάνεια.
Τη συγκρότηση του Big Brother των χρεών ανήγγειλε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας, µιλώντας χθες στο συνέδριο Capital Link Forum, λέγοντας ότι θα συσταθεί µηχανισµός
έγκαιρης προειδοποίησης δανειοληπτών και ελέγχου πιστοληπτικής συµπεριφοράς από την Τράπεζα της
Ελλάδας. Το έργο θα ενταχθεί και θα χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Πρόκειται για ένα σχέδιο που ήταν έτοιµο από τις αρχές του 2020 και το είχε αποκαλύψει το Σin, αλλά η
υλοποίησή του πάγωσε λόγω της πανδηµίας. Τώρα θα υλοποιηθεί µε χρήµατα από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Το σχέδιο προβλέπει τη συγκρότηση ενός γραφείου πιστοδοτικής συµπεριφοράς (credit bureau),
στο οποίο θα κοινοποιούνται για κάθε πολίτη ή επιχείρηση, τα χρέη προς έχει προς:
Οι παραπάνω φορείς θα κοινοποιούν τα «φέσια» των πελατών τους στον υπό σύσταση φορέα, που θα
λειτουργεί στην Τράπεζα της Ελλάδος και τα χρέη για κάθε ΑΦΜ, θα αθροίζονται και θα δηµιουργείται
το προφίλ του οφειλέτη.
Έτσι, µε τη λειτουργία του υπερ-Τειρεσία, όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση απευθύνεται σε
τράπεζα για δάνειο, η τράπεζα, δεν θα ελέγχει µόνο τα εισοδήµατά του, αλλά θα τσεκάρει το
σύνολο των οφειλών του προς όλους τους φορείς και θα αποφασίζει ανάλογα.
Στόχος του credit bureau είναι βασικά, η προστασία των τραπεζών από νέα κόκκινα δάνεια, αφού τα
πιστωτικά ιδρύµατα θα έχουν τη δυνατότητα να τσεκάρουν άµεσα τη συµπεριφορά του υποψήφιου
δανειολήπτη.
Σήµερα το µόνο εργαλείο που έχουν είναι ο Τειρεσίας όπου καταγράφονται τα δάνεια που έχουν
κοκκινίσει, αλλά αυτό δεν είναι ενδεικτικό, καθώς µπορεί να υπάρχουν οφειλές, που δεν είναι ακόµη
κόκκινες, αλλά είναι υψηλές σε σχέση µε το εισόδηµα του αιτούντος και υπάρχει κίνδυνος µελλοντικά.
Επίσης, ο Big Brother θα µπορεί να χρησιµοποιείται και από άλλους φορείς, όπως π.χ. εταιρείες
τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, πριν προβούν σε σύναψη συµβολαίου.
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ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ να ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ στις ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ που
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ οι ΗΠΑ στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»
Ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση», έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα
συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος
Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον
κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα
Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει σήµερα και αύριο στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου
στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το
επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη
και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές
της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε
τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πάιατ: Οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Η Πάιατ στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι
επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες
στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία

https://voliotaki.gr/
Publication date: 16/12/2020 07:02
Alexa ranking (Greece): 8672
https://voliotaki.gr/wordpress/2020/12/%cf%84%ce%b6%ce%b5%cf%86%cf%81%ce...

όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά
τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου
καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Θετικά σχόλια Πάιατ για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε
στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12
χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας
πως βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα,
ακόµη και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Τ.Πάιατ: «Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν.Μεσόγειο»
Newsroom
email: [email protected]
Ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση», έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα
τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα
συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος
Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον
κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα
Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Στην Ελλάδα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει σήµερα και αύριο στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου
στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το
επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη
και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές
της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε
τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Πάιατ: Οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της πράσινης ατζέντας της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Η Πάιατ στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το
πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των
ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και
αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
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Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι
επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες
στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά
τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου
καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Θετικά σχόλια Πάιατ για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας
πως βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα,
ακόµη και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στη χώρα µας, Τζέφρι Πάιατ.
Follow @Economiconews
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Γιατί έρχεται πάλι στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
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ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Οι ΗΠΑ επιθυµούν να έχουν ρόλο στην “πράσινη ανάπτυξη” της Ελλάδας
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Αυξάνεται σταθερά η αµυντική συνεργασία των δύο χωρών
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Η Θεσσαλονίκη πύλη στα Βαλκάνια
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους
στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
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έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
ΑΠΕ ΜΠΕ (Δηµήτρης Μάνωλης)
Περισσότερες Ειδήσεις
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Τσακίρης: παρουσιάστηκε αύξηση στα εγχώρια κεφάλαια επιχειρηµατικού
ρίσκου - [Athina984.gr]
"Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας", σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις. Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική
χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε
καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. "Ξεκινώντας µε την
πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα ενισχυµένα προγράµµατα
επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή
επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί" σηµείωσε ο
υφυπουργός και πρόσθεσε: "Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν...
"Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας", σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις. Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική
χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε
καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις. "Ξεκινώντας µε την
πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα ενισχυµένα προγράµµατα
επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή
επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί" σηµείωσε ο
υφυπουργός και πρόσθεσε: "Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν...
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Τσακίρης: Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου
παρουσίασε τεράστια αύξηση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Σήµερα

Τσακίρης: Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων
επιχειρηµατικού ρίσκου παρουσίασε τεράστια αύξηση
«Το οικοσύστημα των κεφαλαίων επιχειρηματικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας», σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum με θέμα τις εξελίξεις στην ελληνική
οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηματοδότηση, ένας
αυξανόμενος αριθμός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόμες, υψηλής
ανάπτυξης και εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας με την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, μετά το Equifund και τώρα με τα
ενισχυμένα προγράμματα επιχειρηματικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει
πολλαπλασιαστεί» σημείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές
έχουν αγκαλιάσει αυτές τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια
επιχειρηματικού ρίσκου. Μέσω του Equifund, για παράδειγμα, το οποίο είναι μια σύμπραξη δημόσιουιδιωτικού τομέα, οι διαθέσιμοι πόροι για επενδύσεις 'αγγίζουν' τα 450 εκατομμύρια ευρώ, από τα
οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ».
Αυτή τη στιγμή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει
συνολικά 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου και όλες αυτές οι
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα
του private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής μίας
εταιρείας έως την πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτομία έως τις υποδομές, σε ό,τι αφορά
στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδημία κατέστησε πιο εμφανή την ανάγκη της καινοτομίας, της ταχείας αλλαγής, της
μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισμών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για
την πλήρη άνθηση του οικοσυστήματος των κεφαλαίων επιχειρηματικού ρίσκου» κατέληξε ο
υφυπουργός.
Πηγή άρθρου: Τσακίρης: Το οικοσύστημα των κεφαλαίων επιχειρηματικού ρίσκου παρουσίασε
τεράστια αύξηση | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ | iefimerida.gr
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Τσακίρης: Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου
παρουσίασε τεράστια αύξηση
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
'αγγίζουν' τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
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Μητσοτάκης: Άµεση προτεραιότητα η διασφάλιση των θέσεων εργασίας και η
στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων
Την προστασία των θέσεων εργασίας, τη στήριξη εργαζοµένων και επιχειρήσεων εν καιρώ κορονοϊού,
αλλά και τη δροµολόγηση των αναγκαίων για τη χώρα επενδύσεων, προκειµένου να επιταχυνθεί η
ανάκαµψη της οικονοµίας προέταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως τις κύριες προτεραιότητες
της διακυβέρνησης του, κατά την οµιλία του στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, που
πραγµατοποιείται κάθε χρόνο στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µε
τη συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.
«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο», σηµείωσε ο πρωθυπουργός.
Στο φετινό Συνέδριο µε τίτλο «Ελλάδα - Κοιτώντας µπροστά µε αυτοπεποίθηση», ο κ. Μητσοτάκης επέµεινε
πως παρ όλη την αναταραχή, που προξένησε στη χώρα µας και σε ολόκληρο το κόσµο η πανδηµία covid, το
βασικό µήνυµα περί µεταρρυθµίσεων παραµένει επίκαιρο: «Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων
για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή
της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας,
η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα
ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη εφαρµοστεί».
Επιπλέον, απηύθυνε κάλεσµα προς τους επενδυτές να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα
µας, αλλά και προς τους εργαζόµενους από άλλες χώρες να εργαστούν από την Ελλάδα λαµβάνοντας
υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει, ενώ έκανε µνεία και στις επενδύσεις,
που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριµένα τόνισε «παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων
επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό
πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η Pfizer,
εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει ένα
δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης» και επισήµανε ότι «τα σχέδια που
συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και να
διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό».
Σε ό,τι αφορά στα µονιµότερα χαρακτηριστικά που εκτιµάται ότι θα αποκτήσει η αποκεντρωµένη, εξ
αποστάσεως εργασία, ο κ. Μητσοτάκης σηµείωσε ότι «δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε
κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα
ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου
κεφαλαίου».
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, πάντως, να αναφερθεί και στη µείωση της φορολογίας, κεντρικό πυλώνα
της κυβερνητικής πολιτικής. «Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος,
τώρα µειώνουµε και τη φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων
εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράµµισε την
εν εξελίξει ψηφιοποίηση του Δηµοσίου πέραν της καταπολέµησης της γραφειοκρατίας. «Απλοποιούµε και
ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του
κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και
η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους» τόνισε.
Αναλυτικά ο πρωθυπουργός, Κυρίακος Μητσοτάκης σηµείωσε:
«Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην οµιλία µου µε αφορµή το 21o ετήσιο Capital
Link, κανένας δεν θα µπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των προκλήσεων που θα
αντιµετώπιζε ο πλανήτης µας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του κόσµου
σε σηµαντικές προσαρµογές µε στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της πανδηµίας. Η
απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσµα, είµαι σίγουρος πως όταν η χώρα ανακάµψει, η
παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα. Ωστόσο, παρά την
αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µαζί µε αυτή τη χρονιά, το βασικό µήνυµα από το 2019 παραµένει
επίκαιρο. Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε την χώρα. Πιστεύω ακράδαντα
πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και
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είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών,
έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη
εφαρµοστεί. Αυτή η πανδηµία δηµιουργεί επίσης και σηµαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα.
Αν µη τι άλλο, η πανδηµία µας έδειξε ότι η αποκεντρωµένη εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να µείνει. Και
σε αυτή την περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία
συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική
οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου. Έχοντας
µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη φορολόγηση
της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της αναστολής της
εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης, εισαγάγουµε και µια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της
διασποράς, αλλά και τους ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουµε µια
σηµαντική, παγκόσµια δεξαµενή ταλέντου που µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε στόχο να προσελκύσουµε
επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της
γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαµε αποφασιστικά βήµατα µε στόχο να ελαφρύνουµε το βάρος για τις
επιχειρήσεις απλοποιώντας τις αδειοδοτήσεις και αίροντας τα εµπόδια που δεν τους επιτρέπουν να
υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να δηµιουργήσουν προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες. Πολυάριθµες
επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο πλάνο µας για την αξιοποίηση του Ταµείου
Ανάκαµψης. Τα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το
επενδυτικό χάσµα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η
πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από ορισµένα
κράτη - µέλη θεωρείται µάλιστα υπόδειγµα πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγµατα που υπερβαίνουν τα
τυπικά της χαρακτηριστικά. Και χαίροµαι που τελικά το Ταµείο Ανάκαµψης εγκρίθηκε στην τελευταία
Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα, εφαρµόζουµε µια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από
τα βασικά αίτια της οικονοµικής κρίσης. Θέµατα όπως η ανισότητα εισοδήµατος. Πώς γεφυρώνεται το
ψηφιακό χάσµα; Πώς διασφαλίζουµε ότι ανταµείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραµένει
στον πυρήνα της µεταρρυθµιστικής µας ατζέντας, µέσω µιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν
από το ξέσπασµα της πανδηµίας και έκτοτε επιταχύνθηκε. Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες
υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό
όχηµα για την άρση των εµποδίων και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση
διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους. Το σχέδιο της µείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών µας
προχωράει µε επιτυχία και το Πρόγραµµα «Ηρακλής» είναι αποτελεσµατικό προς αυτή την κατεύθυνση. Η
δηµοπρασία για το φάσµα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ σύντοµα λειτουργικό
σε µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη για την απεξάρτηση
της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν µε τη σειρά
τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι προσπάθειές µας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει
χαρακτηριστεί ως µια ανερχόµενη δύναµη ήπιας ισχύος («soft power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγµατα που
υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων
επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό
πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η Pfizer,
εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει ένα
δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αµφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν µια πολύ δύσκολη περίοδο. Και παρά τη στοχευµένη,
δηµοσιονοµική αντίδραση µε σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδηµία. Αλλά είµαστε
αισιόδοξοι πως µόλις ξεπεράσουµε τη σηµερινή κατάσταση, η ανάκαµψη θα είναι ταχεία και θα έχει
διάρκεια. Καλούµε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος πως οι πολυάριθµοι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι που θα συµµετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις για µια Ελλάδα
πιο εξωστρεφή, µια Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευηµερία».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν
οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.
Ο
κ. Πάιατ απεύθυνε το µήνυµα
µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο
ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει
µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου,
διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα
συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά
θεµέλια των τελευταίων ετών και θα
αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους
σχέση το 2021.

Στην Ελλάδα
ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική
αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής
διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις
των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε
πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει
σήµερα και
αύριο
στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα
χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της
φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας
τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην
Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας
στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό
Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας
(IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το
επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη
και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις
µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι
γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά
τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και
διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
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Πάιατ: Οι ΗΠΑ
θέλουν να είναι µέρος της πράσινης
ατζέντας της κυβέρνησης Μητσοτάκη
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.

Η Πάιατ στην
αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ
Ξεχωριστή
αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και
στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και
ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση»
στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας
παρέχει σταθερότητα και βοηθά στην
ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών
στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του
που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό
των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο
της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών
σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή
υποστήριξή του στις προσπάθειες της
αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει
τις προσπάθειες για την απόκτηση των
ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε
τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης
(Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα
πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος
εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν
να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες
στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις
της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα
παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας
στην οικονοµική διάσταση της διµερούς
σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην
Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας
και της σταθερότητας που προσφέρει η
Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται
µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά
ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε
τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα
µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας.
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Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το
αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και
συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως
περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας,
ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν
στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το
εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που
προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.

Θετικά σχόλια
Πάιατ για την ψηφιακή διακυβέρνηση
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος,
αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η
Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να
εργάζεται για το έργο του καζίνο, το
οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας
και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές
εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και
άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα
ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα
µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας
και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει
µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν
οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.
Ο κ. Πάιατ απεύθυνε το µήνυµα µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται
σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει σήµερα και αύριο στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
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επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Γ.Τσακίρης: Εκρηκτική άνοδος στις επενδύσεις κεφαλαίων επιχειρηµατικού
ρίσκου
Το οικοσύστηµα των venture capital – private equity παρουσίασε τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη
χώρα µας χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις
στην ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ του ΑΠΕ, ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την
εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων
επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και εξωστρεφείς ελληνικές
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

Πολλαπλάσια ροή επενδύσεων
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του
Equifund, για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι
διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις αγγίζουν τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη
επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ».

1,4 δισ. ευρώ από ΕΑΤΕ
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο υφυπουργός, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει
προκηρύξει συνολικά 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και
όλες αυτές οι προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις. Ο κ. Τσακίρης
πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του private
equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την πλήρη
ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας
αλλαγής, της µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική
κυβέρνηση είναι αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και
προϋποθέσεις για την πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου»
κατέληξε ο υφυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καραµανλής: Επενδύσεις σε logistics, σιδηροδροµικά έργα, λιµάνια
Πολιτική
16 Δεκεµβρίου 2020
"Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει, περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα", τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραµανλής στην οµιλία του στο 22ο
Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece.Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης
του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός: Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες
δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας. Σε αυτή
την κρίσιµη περίοδο για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ. Καραµανλής
υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δουλεύει συστηµατικά για να υπηρετήσει τον
εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να αξιοποιήσει τα
στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει. "Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις
δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς
που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι
συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα
εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν
την εικόνα της χώρας", σηµείωσε. Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο
παραγωγικό µοντέλο και τη νέα εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της
ευρύτερης περιοχής. Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το Υπουργείο Υποδοµών και
Μεταφορών υλοποιεί ένα πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: "Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα
λιµάνια του Βορρά και κυρίως της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο
χώρο των logistics. Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο
διάδροµο που ενώνει τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς
προϊόντων στην Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των Περιφερειακών
Αεροδροµίων". Δύο άξονες για τις Υποδοµές το 2021 Στη συνέχεια ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες,
γύρω από τους οποίους κινείται κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των Υποδοµών για το 2021. Ο πρώτος
άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων. Ο κ. Καραµανλής
αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος Νόµος θεσµοθετεί την ιδιωτική
επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο πρόβληµα των
έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε συνεπώς το νέο Νόµο
για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα επιταχύνει την
αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης. Πρόσθεσε ότι παράλληλα η
κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες αξιοποιούνται οι καλές
ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο
για το ελληνικό Δηµόσιο. "Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν να είναι εντυπωσιακά",
σηµείωσε. Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. "Στόχος µας είναι να µπουν στην
πρώτη γραµµή" τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που η κυβέρνηση βρήκε
τελµατωµένα αλλά κατάφερε να τα σώσει: Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας. Το Μετρό της
Θεσσαλονίκης. Πάτρα-Πύργος. Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης. Ε-65. Άκτιο-Αµβρακία. Και από την άλλη, η
νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ. ευρώ. Ο κ.
Καραµανλής στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί
σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και
σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, τόνισε, η ύπαρξη ενός σοβαρού και αξιόπιστου
σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον διεθνή ρόλο που της αξίζει. "Γι’
αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ‘‘µεγάλων έργων’’ να συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά
έργα. Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, τη νέα αναβαθµισµένη
Περιφερειακή Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), τις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, την επέκταση της
γραµµής 2 του Μετρό προς τη Δυτική Αττική, και φυσικά, το νέο Πρόγραµµα Επεµβάσεων Βελτίωσης
Οδικής Ασφάλειας που περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη
χώρα.Κώστας Καραµανλήςέργα υποδοµώνΜΕΤΑΦΟΡΕΣυποδοµες
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«Κεντρικός ο ρόλος της Eurobank στην χρηµατοδότηση του µεγάλου έργου του
Ελληνικού»
Οικονοµία
16 Δεκεµβρίου 2020
«Η Eurobank είχε ηγετική, συντονιστική και οργανωτική εµπλοκή , στις τρεις παράλληλες διαδικασίες
άντλησης κεφαλαίων της Lamda Development, για το έργο του Ελληνικού» ανέφερε ο αναπληρωτής
διευθύνων σύµβουλος της Eurobank Κώστας Βασιλείου σε παρέµβασή του στο Capital Link Forum. Ο κ.
Βασιλείου επεσήµανε επίσης ότι η Eurobank στηρίζει σταθερά και στρατηγικά κάθε πρωτοβουλία που
ενισχύει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, µε στόχο την ταχεία επανεκκίνηση της ελληνικής οικονοµίας
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Πρόβλεψη για ρυθµό ανάπτυξης πάνω από 4% στη χώρα µας από το 2021
Οικονοµία
16 Δεκεµβρίου 2020
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
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Χρήστος Μεγάλου: Ρυθµοί ανάπτυξης άνω του 4% στην χώρα µας από το 2021
Η επιστροφή της πιστωτικής επέκτασης το 2020 σε θετικό έδαφος, για πρώτη φορά µετά το 2009, σε
συνδυασµό µε τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Ανάκαµψης, µπορούν να φέρουν τη χώρα σε ρυθµό
ανάπτυξης άνω του 4% από το 2021 και µετά, εκτίµησε ο διευθύνων σύµβουλος της Τράπεζας Πειραιώς
Χρήστος Μεγάλου, µιλώντας στο Capital Link Forum.
Όπως επισήµανε, το ύψος των πόρων από το Next Generation EU για την Ελλάδα ανέρχεται στο 20% του
ΑΕΠ του 2020, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την ευρωπαϊκή χρηµατοδότηση της ελληνικής οικονοµίας για
την επόµενη επταετία, στοιχείo που επιτρέπει στη χώρα να επιτύχει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης σε ετήσια
βάση, τα επόµενα χρόνια.
Η χρηµατοδότηση αυτή θα διοχετευθεί σε τοµείς όπου η Ελλάδα έχει πλεονέκτηµα, όπως η ενέργεια, η
πράσινη οικονοµία, ο ψηφιακός µετασχηµατισµός στον τοµέα των υπηρεσιών και της δηµόσιας διοίκησης, η
αναβάθµιση της γεωργικής παραγωγής και o τοµέας της τεχνολογίας.
Πώς µπορούν να συµβάλλουν οι τράπεζες
Σύµφωνα µε τον κ. Μεγάλου, οι ελληνικές τράπεζες, και η Τράπεζα Πειραιώς ειδικότερα, µπορούν να
συµβάλλουν στην προσπάθεια αξιοποίησης των πόρων από το Next Generation EU από τη χώρα µε τρεις
τρόπους:
– Παρέχοντας ενδιάµεση χρηµατοδότηση, ώστε να ξεκινήσει χωρίς καθυστερήσεις η υλοποίηση του
προγράµµατος
– Παρέχοντας την αναγκαία τεχνογνωσία για την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και
συµβουλευτικές υπηρεσίες σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για την προετοιµασία των δικών τους σχεδίων
– Συγχρηµατοδοτώντας επενδυτικά σχέδια, καθώς κεφάλαια ύψους 12,5 δισ.ευρώ από το σύνολο των 32
δισ. ευρώ του Ταµείου που είναι οι πόροι για την Ελλάδα θα µοχλευθούν µε συµµετοχή 20% του ιδιωτικού
τοµέα και 40% µέσω τραπεζικού δανεισµού.
Οι απειλές για την κερδοφορία των τραπεζών
Αναφορικά µε τις προκλήσεις που υπάρχουν για την κερδοφορία των τραπεζών, ο διευθύνων σύµβουλος
της Τράπεζας Πειραιώς σηµείωσε ότι οι βασικότερες είναι η µείωση του όγκου των µη εξυπηρετούµενων
δανείων, η πιθανή εισροή νέων µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων (ΝPEs) λόγω του COVID19 και το
περιβάλλον χαµηλών επιτοκίων.
Όλες οι τράπεζες έχουν ως στόχο την βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και της κερδοφορίας, ανέφερε
ο κ. Μεγάλου και επισήµανε ότι η στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς στηρίζεται σε 3 πυλώνες: την
επιτυχή υλοποίηση των σχεδίων µετασχηµατισµού, επιθετικής µείωσης των ΝPEs και κεφαλαιακής
ενίσχυσης.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πώς οι ελληνικές τράπεζες απορρόφησαν το σοκ της πανδηµίας
Επικαιρότητα
16 Δεκεµβρίου 2020
Τι είπαν οι CEOs των τεσσάρων συστηµικών Οµίλων, στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum
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Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Διαχειρίσιµα τα νέα NPLs
Επιχειρήσεις
16 Δεκεµβρίου 2020
Στην προσπάθεια αλλά και τις επιτυχίες των ελληνικών τραπεζών προκειµένου να µειώσουν δραστικά τα
Μη Εξυπηρετούµενα δάνειά τους (NPLs), αναφέρθηκε εκτενώς ο διευθύνων σύµβουλος της Alpha Bank, κ.
Βασίλης Ψάλτης, στο πλαίσιο του επενδυτικού συνεδρίου 22nd Capital Link Invest in Greece Forum: «Greece –
Looking Ahead With Confidence».Όπως υπογράµµισε οι ελληνικές τράπεζες έως τα τέλη του 2019 είχαν
κατορθώσει να µειώσουν κατά 60% το ποσοστό των NPLs στα χαρτοφυλάκιά τους και αυτό το πέτυχαν
στη διάρκεια µίας τριετίας. «Μέχρι το τέλος του 2019 οι τράπεζες κατάφεραν να µειώσουν το
προβληµατικό χαρτοφυλάκιο κατά 60% ή 40 δισ. ευρώ από το 2016, µέσω οργανικών κυρίως ενεργειών»,
τόνισε, υπενθυµίζοντας πως η Cepal ήταν η πρώτη εταιρεία διαχείρισης που έλαβε άδεια από την Τράπεζα
της Ελλάδος (ΤτΕ), για να συνδράµει προς αυτή την κατεύθυνση. Τόνισε ακόµη ότι σηµαντικό ρόλο σε αυτή
την προσπάθεια διαδραµάτισε η δηµιουργία του «Σχεδίου Ηρακλής» µε αποτέλεσµα το σύνολο του
ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να προχωρήσει σε «jumbo» τιτλοποιήσεις, ενώ προσέθεσε ότι η Alpha
Bank έχει εισέλθει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του project Galaxy και µάλιστα αυτό το πέτυχε
εν µέσω πανδηµίας και επιβολής περιοριστικών µέτρων στη χώρα µας. Σχετικά µε τη δηµιουργία νέων NPLs
εκτίµησε ότι το γεγονός πως η κυβέρνηση έχει λάβει µία σειρά ισχυρών µέτρων προστασίας οικονοµίας και
επιχειρήσεων, αυτά θα είναι διαχειρίσιµα, µε δεδοµένη και την εµπειρία που διαθέτουν, ήδη, οι ελληνικές
τράπεζες. Πάντως σαφώς τα νέα NPLs αποτελούν µία πρόκληση που θα πρέπει να αντιµετωπίσει το
ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Μία ακόµη πρόκληση έγκειται στη δέσµευση για µείωση του δείκτη στο 5%
το 2022, υπενθυµίζοντας πως σήµερα η Κοµισιόν έδωσε το «πράσινο» φως για την δηµιουργία εθνικών bad
banks. Επίσης επεσήµανε ότι προτεραιότητα των τραπεζών πρέπει να είναι και η κουλτούρα πληρωµών.
Βραχυπρόθεσµα, όπως είπε, οι τράπεζες έχουν κάνει καλή δουλειά στον τοµέα αυτό, ενώ µεσοπρόθεσµα,
στη διαχείριση του θέµατος αυτού, κρίσιµο ρόλο θα παίξει και το Ταµείο Ανάκαµψης. «Πρέπει να
κινητοποιήσουµε τους πελάτες µας ώστε να έχουν βιώσιµα επιχειρηµατικά σχέδια και να κινητοποιήσουµε
επίσης τους επενδυτές να επενδύσουν στα σχέδια αυτά και ιδίως σε τοµείς κρίσιµους για την ελληνική
Οικονοµία», είπε. Βασίλης ΨάλτηςAlpha Bankκόκκινα δάνειαΤΡΑΠΕΖΕΣ
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Χ. Θεοχάρης: Κάλεσµα για επενδύσεις στην Ελλάδα

“Υπάρχουν σηµαντικές δυνατότητες επενδύσεων σε πολλούς τοµείς της ελληνικής αγοράς και, κυρίως,
στην αναβάθµιση και στην κατασκευή νέων ξενοδοχείων, στην προώθηση ειδικών µορφών τουρισµού,
στην κατασκευή µαρινών και θεµατικών πάρκων” επεσήµανε ο Υπουργός Τουρισµού Χάρης Θεοχάρης,
µιλώντας διαδικτυακά στο 22ο ετήσιο “Capital Link Invest in Greece Forum”.
Ο κος Θεοχάρης υπογράµµισε ότι “παρά την πανδηµία, στην Ελλάδα εγκρίθηκαν οκτώ επενδύσεις, ειδικά
στον τοµέα του τουρισµού, µε τη διαδικασία του “fast-track”, µε ποσό που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ.
Περισσότερα από 40 νέα ξενοδοχεία, κυρίως µπουτίκ ξενοδοχεία, άνοιξαν τον τελευταίο χρόνο στο κέντρο
της Αθήνας είτε µέσω συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων είτε µέσω πλήρους εξαγοράς, αποδεικνύοντας τον
δυναµισµό της τουριστικής αγοράς και πώς οι επενδύσεις µπορούν να µεταµορφώσουν την πόλη γύρω από
την πλατεία Οµονοίας, την Πλάκα και την Πλατεία Συντάγµατος”.
Ο Υπουργός Τουρισµού στάθηκε ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισµό του νοµοθετικού πλαισίου για την
προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “µετά από χρόνια καθυστέρησης, η
επένδυση στο Ελληνικό, στην καρδιά της Αθηναϊκής Ριβιέρας, ξεπάγωσε και εκτιµάται ότι θα προσελκύει
εκατοµµύρια τουρίστες. Το µεγάλο πλεονέκτηµα της περιοχής είναι η µοναδικότητα της ακτογραµµής που
θυµίζει νησί αλλά και η κοντινή απόσταση από το αεροδρόµιο και το κέντρο της πόλης”.
Και συµπλήρωσε ότι “οι επενδύσεις σε µαρίνες σε όλη την Ελλάδα είναι ένας τοµέας µε µεγάλες
δυνατότητες, ενώ οι ευκαιρίες για την ανάπτυξη µαρινών παραµένουν πολλές”.
Ο κος Θεοχάρης αναφέρθηκε και στο πρόγραµµα “My Residence-Golden Visa”, λέγοντας ότι “η θέσπιση
ειδικής νοµοθεσίας που επιτρέπει τη µόνιµη διαµονή για οικογένεια εκτός Ε.Ε., επενδύοντας σε ακίνητα
τουλάχιστον 250 χιλιάδες ευρώ, καθώς και για στρατηγικούς επενδυτές, είναι µεγάλης σηµασίας”.
Μιλώντας για τη διαχείριση της πανδηµίας, ο κος Θεοχάρης υπογράµµισε τη σηµασία της καλής
συνεργασίας του Δηµοσίου µε τον Ιδιωτικό τοµέα, καθώς και µε µια σειρά φορέων για το επιτυχές άνοιγµα
του Τουρισµού. “Ανοίξαµε τον τουρισµό µε ένα καλά οργανωµένο σχέδιο που βασίστηκε σε τρεις πυλώνες.
Πρώτον, προετοιµάσαµε πρωτόκολλα υγείας για κάθε οικονοµική δραστηριότητα και εκπαιδεύσαµε
αντίστοιχα εκατοντάδες χιλιάδες υπαλλήλους. Δεύτερον, συνεργαστήκαµε µε τον ιδιωτικό τοµέα που
εφάρµοσε τα πρωτόκολλα χωρίς εξαίρεση. Τρίτον, δηµιουργήσαµε το πρόγραµµα ελέγχου και δοκιµών
“EVA” για ανίχνευση COVID-19, το οποίο εφαρµόστηκε σε εισερχόµενους τουρίστες, σε κάθε σηµείο
εισόδου στην Ελλάδα. Η Ελλάδα παρέµεινε ασφαλής µέσα στο καλοκαίρι και το δεύτερο κύµα της
πανδηµίας δεν ήρθε γρηγορότερα, αλλά όταν “χτύπησε” και την υπόλοιπη Ευρώπη. Κερδίσαµε βραβεία για
τα νησιά µας, για τα ξενοδοχεία µας, ενώ το Υπουργείο Τουρισµού και ο ΕΟΤ για πρώτη φορά
βραβεύθηκαν ως ο κορυφαίος φορέας τουρισµού παγκοσµίως”.
Ολοκληρώνοντας, ο κος Θεοχάρης απευθύνθηκε στους ξένους επενδυτές, λέγοντας χαρακτηριστικά:
“Τώρα είναι η ώρα να έρθετε και να επενδύσετε στην Ελλάδα. Η Ελλάδα αλλάζει. Επενδύστε γιατί η
Ελλάδα διαθέτει περισσότερα από 800 χιλιάδες κρεβάτια ξενοδοχείου, γιατί διαθέτει απευθείας πτήσεις
από µεγάλα διεθνή αεροδρόµια προς τους προορισµούς, γιατί αποτελεί 12µηνο τουριστικό προορισµό”.
Διαφήµιση

http://www.sepe.gr/
Publication date: 16/12/2020 00:00
Alexa ranking (Greece): 3252
http://www.sepe.gr/gr/Headlines/headlines-article/17144053/fwtakidis-cvc-i-ellada-t...

Φωτακίδης (CVC): Η Ελλάδα θα επανέλθει γρήγορα - Συνεχίζουµε τις
επενδύσεις
Επικαιρότητα
16 Δεκεµβρίου 2020
Πώς τοποθετήθηκαν οι Γιώργος Λινάτσας (AXIA Ventures), Νίκος Σταθόπουλος (BC Partners), Χρήστος
Μπαλάσκας (Eldorado Gold) στο 22ου Capital Link Invest in Greece Forum
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Στόχος µας η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής

«Προχωράµε προς το 2021 µε σίγουρα βήµατα. Τη χρονιά που τελειώνει περάσαµε πολλά. Τώρα έρχεται η
ώρα που θα µπορούµε να χαµογελάµε ξανά. Και η Ελλάδα να επιστρέψει στο δρόµο της ανάπτυξης, µε
έργα», τόνισε ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, Κώστας Καραµανλής, στην οµιλία του στο 22ο
διεθνές συνέδριο Capital Link Invest in Greece.
Ο κ. Καραµανλής υπογράµµισε ότι ο στόχος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι διπλός:
Αφενός να φτάσουµε ως το τέλος της πανδηµίας µε τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και αφετέρου να
προετοιµαστούµε εντατικά για την ανάκαµψη της οικονοµίας.
Σε αυτή την κρίσιµη περίοδο, για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας στην µετά Covid-19 εποχή, ο κ.
Καραµανλής υπογράµµισε ότι το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών, δουλεύει συστηµατικά για να
υπηρετήσει τον εθνικό στόχο: Να έρθει η Ελλάδα ξανά στο επίκεντρο της προόδου και της ανάπτυξης. Να
αξιοποιήσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήµατα για να πρωταγωνιστήσει.
«Το θετικό είναι ότι µπροστά µας, µαζί µε τις δυσκολίες και τους κινδύνους, έχουµε και µια µεγάλη
ευκαιρία για τη χώρα µας. Να επενδύσουµε σε τοµείς που έχουµε συγκριτικό πλεονέκτηµα, λόγω της
στρατηγικής µας θέσης, όπως είναι: τα logistics, οι συνδυασµένες µεταφορές, µε τα σιδηροδροµικά έργα
και τα λιµάνια µας που µπορούν να γίνουν µεγάλα εµπορευµατικά κέντρα, η νέα γενιά έργων υποδοµών
που θα αναζωογονήσουν την αγορά και θα αλλάξουν την εικόνα της χώρας», σηµείωσε.
Ο κ. Καραµανλής τόνισε ότι τα έργα υποδοµών θα υπηρετούν το νέο παραγωγικό µοντέλο και τη νέα
εθνική στρατηγική: Η Ελλάδα να εξελιχθεί σε κόµβο υποδοµών της ευρύτερης περιοχής.
Προκειµένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, εξήγησε, το υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών υλοποιεί ένα
πλάνο που προβλέπει συγκεκριµένα βήµατα: «Αναγάγουµε τον Πειραιά, τα λιµάνια του Βορρά και κυρίως
της Θεσσαλονίκης, σε πύλες εισόδου και αναβαθµίζουµε την Ελλάδα στο χώρο των logistics.
Αναπτύσσουµε το σιδηροδροµικό δίκτυο, το οποίο µπορεί να επεκτείνει το θαλάσσιο διάδροµο που ενώνει
τις ασιατικές αγορές µε τον Πειραιά, σε ένα χερσαίο διάδροµο µεταφοράς προϊόντων στην Κεντρική
Ευρώπη. Παράλληλα, επενδύουµε και στη λειτουργία των περιφερειακών αεροδροµίων».
Δύο άξονες για τις υποδοµές το 2021
Στη συνέχεια, ο κ. Καραµανλής ανέπτυξε τους δύο µεγάλους άξονες, γύρω από τους οποίους κινείται
κυρίως ο σχεδιασµός στον τοµέα των υποδοµών για το 2021.
Ο πρώτος άξονας, είναι οι θεσµικές παρεµβάσεις που αλλάζουν τα δεδοµένα στο χώρο των έργων.
Ο κ. Καραµανλής αναφέρθηκε ειδικότερα στην αναθεώρηση του Νόµου 4412. Ο νέος νόµος, θεσµοθετεί
την ιδιωτική επίβλεψη σε έργα και µελέτες, και το κυριότερο, αντιµετωπίζει στη ρίζα του το µεγάλο
πρόβληµα των έργων στην Ελλάδα: το πρόβληµα των παράλογα υψηλών εκπτώσεων. Χαρακτήρισε
συνεπώς το νέο νόµο για τις δηµόσιες συµβάσεις, µια εµβληµατική µεταρρύθµιση του χώρου, που θα
επιταχύνει την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης.
Πρόσθεσε ότι παράλληλα η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο εργαλείο, τις προτάσεις καινοτοµίας, µε τις οποίες
αξιοποιούνται οι καλές ιδέες του ιδιωτικού τοµέα, µεταφέρεται τεχνογνωσία από τον ιδιωτικό στο
δηµόσιο, µειώνεται το ρίσκο για το ελληνικό Δηµόσιο. «Ενώνουµε δυνάµεις και τα αποτελέσµατα µπορούν
να είναι εντυπωσιακά», σηµείωσε.
Ο δεύτερος άξονας, είναι η υλοποίηση των έργων υποδοµής. «Στόχος µας είναι να µπουν στην πρώτη
γραµµή» τόνισε ο κ. Καραµανλής και αναφέρθηκε στο ολοκληρωµένο πλάνο έργων σε όλη τη χώρα,
συνολικού ύψους άνω των 13 δισ. ευρώ, που µέσα στο 2021 αρχίζουν πλέον να προχωρούν µε ταχύτητα.
Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
Από τη µία πλευρά, τα µεγάλα έργα που, όπως τόνισε ο κ. Καραµανλής, η κυβέρνηση βρήκε τελµατωµένα
αλλά κατάφερε να σώσει:
· Η Γραµµή 4 του Μετρό της Αθήνας.
· Το Μετρό της Θεσσαλονίκης.
· Πάτρα-Πύργος.
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· Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης.
· Ε-65.
· Άκτιο-Αµβρακία.
Και από την άλλη, η νέα γενιά έργων. Όπως είναι το νέο πρόγραµµα σιδηροδροµικών έργων, ύψους 3,3 δισ.
ευρώ.
Ο υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών, στάθηκε στα σιδηροδροµικά έργα, επισηµαίνοντας ότι το
σιδηροδροµικό µας δίκτυο υστερεί σηµαντικά και επιπλέον, λόγω της γεωµορφίας της χώρας µας, τα
σιδηροδροµικά έργα είναι δύσκολα και σε ορισµένες περιπτώσεις εξαιρετικά περίπλοκα. Όµως, η ύπαρξη
ενός σοβαρού και αξιόπιστου σιδηροδροµικού δικτύου είναι αναγκαία για να κερδίσει η Ελλάδα τον
διεθνή ρόλο που της αξίζει, «γι’ αυτό και είναι η ώρα πλέον η νέα γενιά των ”µεγάλων έργων” να
συµπεριλάβει και τα σιδηροδροµικά έργα.
Αναφέρθηκε επίσης στα µεγάλα έργα αντιπληµµυρικής θωράκισης, στη νέα αναβαθµισµένη Περιφερειακή
Θεσσαλονίκης (το λεγόµενο Flyover), στις επεκτάσεις της Αττικής Οδού, στην επέκταση της γραµµής 2 του
Μετρό προς τη Δυτική Αττική, όπως και στο νέο πρόγραµµα επεµβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας που
περιλαµβάνει σηµειακές παρεµβάσεις σε 7.000 επικίνδυνα σηµεία σε όλη τη χώρα.
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Πιτσιλής: «Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή»

Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια της πανδηµίας,
αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum.
«Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή» τόνισε ο κ. Πιτσιλής. «Από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς,
αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους µας»
πρόσθεσε.
Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
-Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
-Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες
ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
-Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
-Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS,
-Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
ψηφιοποίηση του τιµολογίου αποστολής
«Το µετά το 2021 θα µας βρει τραυµατισµένους, σηµαδεµένους από τον αριθµό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισµένους. Αποφασισµένους να εκµεταλλευτούµε τα
µαθήµατα και να αλλάξουµε. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το µυστικό της αλλαγής είναι να
εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέµηση του παλιού, αλλά στην οικοδόµηση του νέου». Σας
διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να κάνουµε» κατεληξε.
Πηγή: https://www.voria.gr/article/pitsilis-aftes-tis-allages-proothi-i-aade-meta-tin-pandimia
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Τι έχει
να χάσει η Άγκυρα, πώς µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει η επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον κατά της
Άγκυρας για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.

Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο
για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει ότι
υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν
τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι Ηνωµένες
Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς.
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Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Απαγόρευση χορήγησης αδειών για αγαθά και τεχνολογία
Απαγόρευση χορήγησης δανείων και πιστώσεων ύψους έως και 10 εκ δολάρια ετησίως
Απαγόρευση βοήθειας από την αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα
σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον βάζουν
την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς
όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των
ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.
Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει «την
αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις
«έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».
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Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
-
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Αυτές τις αλλαγές προωθεί η ΑΑΔΕ το 2021
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Πιτσιλής: Αυτές τις αλλαγές προωθεί η ΑΑΔΕ το 2021
Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια της
πανδηµίας, αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum.
«Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή» τόνισε ο κ. Πιτσιλής. «Από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς,
αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους
µας» πρόσθεσε.
Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
- Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
- Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες
ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
- Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
- Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS,
- Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
ψηφιοποίηση του τιµολογίου αποστολής
«Το µετά το 2021 θα µας βρει τραυµατισµένους, σηµαδεµένους από τον αριθµό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισµένους. Αποφασισµένους να εκµεταλλευτούµε τα
µαθήµατα και να αλλάξουµε. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το µυστικό της αλλαγής είναι
να εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέµηση του παλιού, αλλά στην οικοδόµηση του
νέου». Σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να κάνουµε» κατεληξε.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξε η εφαρµογή στο Taxis για τις 120 δόσεις
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ραβασάκια σε επιχειρήσεις για ΕΝΦΙΑ ... του 2015
Σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηµατιστηριακή αγορά, καθώς οι επενδυτές
κατοχυρώνουν κέρδη, ενώ µειωµένος εµφανίστηκε ο τζίρος σε σχέση µε τις προηγούµενες συνεδριάσεις.
Ανοδικά κινήθηκαν οι τραπεζικές µετοχές δίνοντας στήριγµα στην αγορά.
O Γενικός Δείκτης Τιµών έκλεισε στις 787,32 µονάδες, σηµειώνοντας οριακή πτώση 0,09%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιµή στις 791,84 µονάδες (+0,48%) και κατώτερη τιµή στις 781,41
µονάδες (-0,84%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 66,05 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.005.512 µετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε µικρή πτώση σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της
µεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,17%.
Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της
Ελλάκτωρ (+6,19%), της Aegean Airlines (+4,15%), της ΑΔΜΗΕ (+2,14%), της Alpha Bank (+1,99%) και της
Εθνικής (+1,20%).
Αντιθέτως, τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της Τέρνα Ενεργειακή (-3,57%), της ΕΧΑΕ (-2,13%),
της Fourlis (-1,93%), της Σαράντης (-1,12%) και της ΔΕΗ (-1,08%).
Από τους επιµέρους δείκτες, τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι δείκτες των Ασφαλειών (+2,46%), των
Τραπεζών (+1,26%) και των Πρώτων Υλών (+0,92%) , ενώ τις µεγαλύτερες απώλειες σηµείωσαν οι δείκτες
των Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (-1,83%) και του Εµπορίου (-1,39%).
Τον µεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 7.942.233 και
7.298.786 µετοχές, αντιστοίχως.
Τη µεγαλύτερη αξία συναλλαγών σηµείωσαν ο ΟΤΕ µε 11,335 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή µε 8,878
εκατ. ευρώ.
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Ανοδικά κινήθηκαν 70 µετοχές, 45 πτωτικά και 12 παρέµειναν σταθερές.
Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: SATO +20,00% και Βιοτέρ +19,87%.
Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: Ειδησεοφωνική Ελλάς -12,00% και Μύλοι Σαραντόπουλος 9,48%
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τράπεζα της Ελλάδος: Μείωση ΑΕΠ κατά 10% φέτος και αύξηση κατά 4,2%
το 2021
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: ΣΕΛΠΕ: Τρεις στους τέσσερις καταναλωτές θα δαπανήσουν λιγότερο τα
φετινά Χριστούγεννα
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Τι έχει
να χάσει η Άγκυρα, πώς µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει η επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον κατά της
Άγκυρας για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.
Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο
για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει ότι
υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.

Τι έχει να χάσει η Τουρκία από τις κυρώσεις
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν
τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
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Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι Ηνωµένες
Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς.
Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Απαγόρευση χορήγησης αδειών για αγαθά και τεχνολογία
Απαγόρευση χορήγησης δανείων και πιστώσεων ύψους έως και 10 εκ δολάρια ετησίως
Απαγόρευση βοήθειας από την αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών

Εκεί, όµως, που αναµένεται να «πονέσει» περισσότερο η Τουρκία είναι στα
προγράµµατα κατασκευής και αναβάθµισης οπλικών συστηµάτων και
µαχητικών, τα οποία ουσιαστικά «παγώνουν».
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
1.
2.
3.
4.

Η
Η
Η
Η

εξαγωγή του επιθετικού ελικοπτέρου ΑΤΑΚ Τ-129
κατασκευή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hurjet
κατασκευή µεταγωγικών ελικοπτέρων Τ-70
αναβάθµιση των F-16 µε νέο ραντάρ AESA

Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα
σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.

Οι εκτιµήσεις Ελλήνων διεθνολόγων για τις αµερικανικές κυρώσεις κατά της
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Άγκυρας
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον βάζουν
την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς
όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.

Ψυχρολουσία στην Τουρκία – Απαντά µε απειλές για αντίποινα και NAVTEX
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των
ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.
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Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει «την
αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις
«έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».

Ικανοποίηση στην Αθήνα – Τι έχει να κερδίσει από τις κυρώσεις
Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
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Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
Ακολουθήστε το

στο Google News και µάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, στο

Πηγή
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Ενηµερωτικό σηµείωµα για την οµιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου
Μητσοτάκη στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece
«Η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω
να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα διαφυλαχθούν
και ότι οι επιχειρήσ
εις και οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη στήριξη που
χρειάζονται για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο»
τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την
ομιλία του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum. Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την
Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης και τη συμμετοχή μεγάλων επενδυτικών τραπεζών.
Μιλώντας στη φετινή διοργάνωση που πραγματοποιείται διαδικτυακά και έχει τίτλο
«Ελλάδα – Κοιτώντας μπροστά με αυτοπεποίθηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης
υπογράμμισε ότι παρά την αναταραχή που έφερε στη χώρα και σε ολόκληρο τον
κόσμο η πανδημία, το βασικό μήνυμα από το 2019 παραμένει επίκαιρο: «Εκλεγήκαμε
με μια πλατφόρμα μεταρρυθμίσεων για να αλλάξουμε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα
πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χάραξης των
πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είμαι σίγουρος πως με την υποχώρηση της
πανδημίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει μια
γρήγορη ανάκαμψη η οποία θα ενισχύεται από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη
εφαρμοστεί».
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που
ανοίγονται στη χώρα μας αλλά και τους εργαζόμενους από άλλες χώρες να πάρουν
την απόφαση να εργαστούν από την Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά της
πλεονεκτήματα και τα κίνητρα που προσφέρει.
Και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Παρά την πανδημία,
έχουμε εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την
ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνης
κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε ένα από τα νησιά μας. Η Pfizer,
εντυπωσιασμένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι
θα δημιουργήσει ένα δεύτερο κόμβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης» σημείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθμες επενδύσεις και
μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης. Τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή μας έχουν στόχο να
καλύψουν το επενδυτικό χάσμα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση και
τον ψηφιακό μετασχηματισμό».
Με δεδομένο ότι η πανδημία της Covid-19 έδειξε ότι η αποκεντρωμένη, εξ
αποστάσεως εργασία ήρθε για να μείνει, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν μπορώ να
σκεφτώ πολλά μέρη που θα μπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα
πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογημένη με φυσική
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ομορφιά και με μια κυβέρνηση προσανατολισμένη στην προσέλκυση του παγκόσμιου
κεφαλαίου».
Μειώνουμε τους φόρους
«Έχοντας μειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος και μερίσματος, τώρα
μειώνουμε και τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
χαμηλότερων εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε ο
Πρωθυπουργός.
Παράλληλα με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στάθηκε στην ψηφιοποίηση του δημοσίου: «Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε
πολυάριθμες υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η
ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχημα για την άρση των εμποδίων και την
αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την
πρόσβαση σε όλους».
Ολόκληρη η παρέμβαση του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Capital Link:
Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην ομιλία μου με αφορμή
το 21o ετήσιο Capital Link, κανένας δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και
τη φύση των προκλήσεων που θα αντιμετώπιζε ο πλανήτης μας. Προκλήσεις που
οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του κόσμου σε σημαντικές
προσαρμογές με στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της πανδημίας.
Η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις
εργασίας θα διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη
στήριξη που χρειάζονται για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το
πρίσμα, είμαι σίγουρος πως όταν η χώρα ανακάμψει, η παραγωγική ικανότητα της
οικονομίας δεν θα έχει υποστεί σημαντικό πλήγμα.
Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν μαζί με αυτή τη χρονιά,
το βασικό μήνυμα από το 2019 παραμένει επίκαιρο. Εκλεγήκαμε με μια πλατφόρμα
μεταρρυθμίσεων για να αλλάξουμε την χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην
Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή χάραξης των πολιτικών σε διεθνές
επίπεδο. Και είμαι σίγουρος πως με την υποχώρηση της πανδημίας, η Ελλάδα θα
είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει μια γρήγορη ανάκαμψη η οποία θα
ενισχύεται από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί.
Αυτή η πανδημία δημιουργεί επίσης και σημαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα
παράδειγμα. Αν μη τι άλλο, η πανδημία μας έδειξε ότι η αποκεντρωμένη εξ
αποστάσεως εργασία ήρθε για να μείνει. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να
σκεφτώ πολλά μέρη που θα μπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα
πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογημένη με φυσική
ομορφιά και με μια κυβέρνηση προσανατολισμένη στην προσέλκυση του παγκόσμιου
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κεφαλαίου.
Έχοντας μειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος και μερίσματος, τώρα
μειώνουμε και τη φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των
χαμηλότερων εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.
Επίσης, εισαγάγουμε και μια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της
διασποράς, αλλά και τους ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα.
Διαθέτουμε μια σημαντική, παγκόσμια δεξαμενή ταλέντου που μπορούμε να
αξιοποιήσουμε με στόχο να προσελκύσουμε επενδύσεις και να ενισχύσουμε τις
προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας για
επενδύσεις, λάβαμε αποφασιστικά βήματα με στόχο να ελαφρύνουμε το βάρος για
τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις αδειοδοτήσεις και αίροντας τα εμπόδια που δεν
τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να δημιουργήσουν προϊόντα και να
παρέχουν υπηρεσίες.
Πολυάριθμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο πλάνο μας για
την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην
πρότασή μας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσμα αλλά και να
διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Η πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ
θετικά σχόλια. Από ορισμένα κράτη – μέλη θεωρείται μάλιστα υπόδειγμα πρότασης.
Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγματα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά.
Και χαίρομαι που τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης εγκρίθηκε στην τελευταία Σύνοδο
Κορυφής. Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε μια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο
πολλά από τα βασικά αίτια της οικονομικής κρίσης.
Θέματα όπως η ανισότητα εισοδήματος. Πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσμα; Πώς
διασφαλίζουμε ότι ανταμείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραμένει
στον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής μας ατζέντας, μέσω μιας σχολαστικής
προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας και έκτοτε
επιταχύνθηκε. Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε πολυάριθμες υπηρεσίες και διαδικασίες
που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχημα
για την άρση των εμποδίων και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η
ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους.
Το σχέδιο της μείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών μας προχωράει με
επιτυχία και το Πρόγραμμα «Ηρακλής» είναι αποτελεσματικό προς αυτή την
κατεύθυνση.
Η δημοπρασία για το φάσμα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι
πολύ σύντομα λειτουργικό σε μεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη
γραμμή των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με το
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σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη για την απεξάρτηση της
χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
προσφέρουν με τη σειρά τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι προσπάθειές μας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως μια
ανερχόμενη δύναμη ήπιας ισχύος («soft power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγματα που
υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά την πανδημία, έχουμε εισροή
ξένων άμεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data
centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνης κινητικότητας και
ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε ένα από τα νησιά μας.
Η Pfizer, εντυπωσιασμένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε
πρόσφατα ότι θα δημιουργήσει ένα δεύτερο κόμβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και
πάρα πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν μια πολύ δύσκολη
περίοδο. Και παρά τη στοχευμένη, δημοσιονομική αντίδραση με σκοπό την
προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η πλειοψηφία, και ασφαλώς
οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδημία.
Αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως μόλις ξεπεράσουμε τη σημερινή κατάσταση, η
ανάκαμψη θα είναι ταχεία και θα έχει διάρκεια. Καλούμε λοιπόν την κοινότητα των
επενδυτών να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που προκύπτουν.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είμαι σίγουρος πως οι πολυάριθμοι
κυβερνητικοί αξιωματούχοι που θα συμμετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις
κυβερνητικές δράσεις για μια Ελλάδα πιο εξωστρεφή, μια Ελλάδα με μεγαλύτερη
ευημερία.
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Αυτές τις αλλαγές προωθεί η ΑΑΔΕ το 2021 Σηµαντικές ανακοινώσεις από τον
Γ. Πιτσιλή

Σηµαντικές ανακοινώσεις από τον Γ. Πιτσιλή
Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια της πανδηµίας,
αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum.

«Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή» τόνισε ο κ. Πιτσιλής. «Από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς,
αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους µας»
πρόσθεσε.
Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες
ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS,
Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
ψηφιοποίηση του τιµολογίου αποστολής
«Το µετά το 2021 θα µας βρει τραυµατισµένους, σηµαδεµένους από τον αριθµό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισµένους. Αποφασισµένους να εκµεταλλευτούµε τα
µαθήµατα και να αλλάξουµε. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το µυστικό της αλλαγής είναι να
εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέµηση του παλιού, αλλά στην οικοδόµηση του νέου». Σας
διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να κάνουµε» κατεληξε.
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Πώς
µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει η επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον κατά της
Άγκυρας για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.

Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο
για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει ότι
υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.

Τι έχει να χάσει η Τουρκία από τις κυρώσεις
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν
τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι Ηνωµένες
Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς.
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Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Απαγόρευση χορήγησης αδειών για αγαθά και τεχνολογία
Απαγόρευση χορήγησης δανείων και πιστώσεων ύψους έως και 10 εκ δολάρια ετησίως
Απαγόρευση βοήθειας από την αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών

Εκεί, όµως, που αναµένεται να «πονέσει» περισσότερο η Τουρκία είναι στα
προγράµµατα κατασκευής και αναβάθµισης οπλικών συστηµάτων και
µαχητικών, τα οποία ουσιαστικά «παγώνουν».
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
1.
2.
3.
4.

Η
Η
Η
Η

εξαγωγή του επιθετικού ελικοπτέρου ΑΤΑΚ Τ-129
κατασκευή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hurjet
κατασκευή µεταγωγικών ελικοπτέρων Τ-70
αναβάθµιση των F-16 µε νέο ραντάρ AESA

Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα
σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.

Οι εκτιµήσεις Ελλήνων διεθνολόγων για τις αµερικανικές κυρώσεις κατά της
Άγκυρας
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον βάζουν
την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς
όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.
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Ψυχρολουσία στην Τουρκία – Απαντά µε απειλές για αντίποινα και NAVTEX
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των
ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.

Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει «την
αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις
«έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».

Ικανοποίηση στην Αθήνα – Τι έχει να κερδίσει από τις κυρώσεις
Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
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εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
Πηγή: tanea.gr
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Ι. Τσακίρης: Το οικοσύστηµα των venture capital – private equity είχε τεράστια
αύξηση
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας», σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
'αγγίζουν' τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει
συνολικά 1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα
του private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας
έως την πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς
επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
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Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
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Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
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Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον
ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τοµέα έκανε ο Αµερικανός πρέσβης στη
χώρα µας, Τζέφρι Πάιατ, κατά την οµιλία του στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο
(16/12) και την Πέµπτη (17/12) στην Αθήνα ο Αµερικανός υπουργός Ενέργειας, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο κ. Πάιατ εστίασε
στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό
χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε, µάλιστα, πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της χώρας µας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Επίσης, το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής στην Ανατολική Μεσόγειο και στα
Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης. «Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας χαίρει
διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την
Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια», επισήµανε περαιτέρω.
Εξίσου, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ
θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την
οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο κ. Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
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και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι
εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και
το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πολιτική
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ΤΟ ΑΝΑΠΟΔΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ... Πάιατ: «Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο...»
ΣΤΟΧΟΣ - Δεκεµβρίου 15, 2020 - 0

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και
στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital
Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα
κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες.
»Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του
γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν
τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και
ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά
Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός
πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα
συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την
οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ενέργεια
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της
αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις
σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως
διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την
Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ,
Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει
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ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς
προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ
στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό
Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό
φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που
στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την
πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης
στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της
επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό
χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη
διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την
απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Αµυντική Συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών
των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας
ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε
τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού
Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν
να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας
και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Επενδύσεις
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς
σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν
«λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας
ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά
µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft,
της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
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ψηφιακής τεχνολογίας.
Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά
τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου
καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική
τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα
Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό
που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά
ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την
«εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος
Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε
στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και
θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Facebook
Tweeter
Google+
Pinterest
« Προηγουµενη
Εποµενη »

https://makthes.gr/
Publication date: 15/12/2020 23:42
Alexa ranking (Greece): 344
https://www.makthes.gr/enopoioyntai-oi-ypiresies-elegchoy-tis-aade-se-thessalonik...

Ενοποιούνται οι υπηρεσίες ελέγχου της ΑΑΔΕ σε Θεσσαλονίκη και Αττική
Όπως αποκάλυψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γ. Πιτσιλής, το 2021 σχεδιάζεται η λειτουργία έξι πλήρως
εξοπλισµένων κέντρων φορολογικού ελέγχου στις δύο µητροπολιτικές περιοχές
Στα σχέδια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και στα πεπραγμένα της στη διάρκεια της
πανδηµίας, αναφέρθηκε ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, αποκαλύπτοντας πως οι υπηρεσίες ελέγχου στη
Θεσσαλονίκη και στην Αττική θα ενοποιηθούν σε έξι πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
Μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum, ο Γ. Πιτσιλής δήλωσε πως «κάθε κρίση προσφέρει μια
ευκαιρία για αλλαγή» και σε αυτό το πλαίσιο από την εμφάνιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού «εκτός
από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εμφανίζονταν συνεχώς, αισθανθήκαμε έντονα ότι έπρεπε
επίσης να επιμείνουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους μας». Υπό αυτό το πρίσμα, και από το
2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις εξής δραστηριότητες:
Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες
ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS
Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελματικών οχημάτων στην ελληνική επικράτεια και ψηφιοποίηση
του τιµολογίου αποστολής
«Το μετά το 2021 θα μας βρει τραυματισμένους, σημαδεμένους από τον αριθμό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισμένους. Αποφασισμένους να εκμεταλλευτούμε τα
μαθήματα και να αλλάξουμε. Χρησιμοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το μυστικό της αλλαγής είναι να
εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέμηση του παλιού, αλλά στην οικοδόμηση του νέου»
ισχυρίστηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.
Στα σχέδια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθώς και στα πεπραγμένα της στη διάρκεια της
πανδηµίας, αναφέρθηκε ο διοικητής της, Γιώργος Πιτσιλής, αποκαλύπτοντας πως οι υπηρεσίες ελέγχου στη
Θεσσαλονίκη και στην Αττική θα ενοποιηθούν σε έξι πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
Μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum, ο Γ. Πιτσιλής δήλωσε πως «κάθε κρίση προσφέρει μια
ευκαιρία για αλλαγή» και σε αυτό το πλαίσιο από την εμφάνιση της πανδημίας του νέου κορονοϊού «εκτός
από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εμφανίζονταν συνεχώς, αισθανθήκαμε έντονα ότι έπρεπε
επίσης να επιμείνουμε στον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους μας». Υπό αυτό το πρίσμα, και από το
2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί στις εξής δραστηριότητες:
Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες
ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS
Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελματικών οχημάτων στην ελληνική επικράτεια και ψηφιοποίηση
του τιµολογίου αποστολής
«Το μετά το 2021 θα μας βρει τραυματισμένους, σημαδεμένους από τον αριθμό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισμένους. Αποφασισμένους να εκμεταλλευτούμε τα
μαθήματα και να αλλάξουμε. Χρησιμοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το μυστικό της αλλαγής είναι να
εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέμηση του παλιού, αλλά στην οικοδόμηση του νέου»
ισχυρίστηκε ο διοικητής της ΑΑΔΕ.
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Τσακίρης: παρουσιάστηκε αύξηση στα εγχώρια κεφάλαια επιχειρηµατικού
ρίσκου
«Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital –
private equity) παρουσίασε τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας»,
σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο
22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην ελληνική
οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
«Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί»
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
‘αγγίζουν’ τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια
ευρώ».
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
«Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου» κατέληξε ο υφυπουργός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακίρης (Υφυπ. Ανάπτυξης): Το οικοσύστηµα των venture capital - private equity
αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
"Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας", σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γ

"Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity)
παρουσίασε τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας", σηµείωσε ο υφυπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum
µε θέµα τις εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
"Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί"
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: "Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
'αγγίζουν' τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ".
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
www.bankingnews.gr
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Οι αλλαγές που προωθεί η ΑΑΔΕ για το 2021
Newsroom
email: [email protected]
Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια
της πανδηµίας, αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής
της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum.
«Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή» τόνισε ο κ. Πιτσιλής. «Από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς,
αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους
µας» πρόσθεσε.
Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες
ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS,
Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
ψηφιοποίηση του τιµολογίου αποστολής
«Το µετά το 2021 θα µας βρει τραυµατισµένους, σηµαδεµένους από τον αριθµό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισµένους. Αποφασισµένους να εκµεταλλευτούµε τα
µαθήµατα και να αλλάξουµε. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το µυστικό της αλλαγής είναι να
εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέµηση του παλιού, αλλά στην οικοδόµηση του νέου». Σας
διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να κάνουµε» κατεληξε.
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Πιτσιλής: Αυτές τις αλλαγές προωθεί η ΑΑΔΕ το 2021
Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια της πανδηµίας,
αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum. "Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή" τόνισε
ο κ. Πιτσιλής. "Από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες
ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς, αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον
στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους µας" πρόσθεσε. Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνηςΣτην οργανωτική αναδιάρθρωση των
φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες ελέγχου στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕΔηµιουργία συστήµατος σύνδεσης...
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Τι έχει
να χάσει η Άγκυρα, πώς µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα

Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει η επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον κατά της
Άγκυρας για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.
Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο
για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει ότι
υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.

Τι έχει να χάσει η Τουρκία από τις κυρώσεις
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν
τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
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Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι Ηνωµένες
Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς.

Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Απαγόρευση χορήγησης αδειών για αγαθά και τεχνολογία
Απαγόρευση χορήγησης δανείων και πιστώσεων ύψους έως και 10 εκ δολάρια ετησίως
Απαγόρευση βοήθειας από την αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών

Εκεί, όµως, που αναµένεται να «πονέσει» περισσότερο η Τουρκία είναι στα
προγράµµατα κατασκευής και αναβάθµισης οπλικών συστηµάτων και
µαχητικών, τα οποία ουσιαστικά «παγώνουν».
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
1.
2.
3.
4.

Η
Η
Η
Η

εξαγωγή του επιθετικού ελικοπτέρου ΑΤΑΚ Τ-129
κατασκευή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hurjet
κατασκευή µεταγωγικών ελικοπτέρων Τ-70
αναβάθµιση των F-16 µε νέο ραντάρ AESA

Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα
σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
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5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.

Οι εκτιµήσεις Ελλήνων διεθνολόγων για τις αµερικανικές κυρώσεις κατά της
Άγκυρας
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον βάζουν
την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς
όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.

Ψυχρολουσία στην Τουρκία – Απαντά µε απειλές για αντίποινα και NAVTEX
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των
ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
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εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.

Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει «την
αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις
«έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».

Ικανοποίηση στην Αθήνα – Τι έχει να κερδίσει από τις κυρώσεις
Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
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κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
Ακολουθήστε το

στο Google News και µάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, στο
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Πιτσιλής: Αυτές τις αλλαγές προωθεί η ΑΑΔΕ το 2021
Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια της πανδηµίας,
αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής της
ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum.
«Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή» τόνισε ο κ. Πιτσιλής. «Από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς,
αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους
µας» πρόσθεσε.
Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι
υπηρεσίες ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού
ελέγχου.
Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS,
Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
ψηφιοποίηση του τιµολογίου αποστολής
«Το µετά το 2021 θα µας βρει τραυµατισµένους, σηµαδεµένους από τον αριθµό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισµένους. Αποφασισµένους να εκµεταλλευτούµε τα
µαθήµατα και να αλλάξουµε. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το µυστικό της αλλαγής είναι
να εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέµηση του παλιού, αλλά στην οικοδόµηση του
νέου». Σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να κάνουµε»
κατεληξε.
Ειδήσεις σήµερα:
Κορωνοϊός: Προσοχή στα εορταστικά τραπέζια – Τι δείχνει νέα µελέτη για τη
µεταδοτικότητα στα σπίτιαΣτο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας: Απειλεί η Άγκυρα µετά
τις κυρώσεις για τους S-400Ποιες κατηγορίες ασφαλισµένων κατοχυρώνουν σύνταξη πριν τα
67 ή τα 62 στο τέλος του 2020
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο
banksnews-.gr
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Τι έχει
να χάσει η Άγκυρα, πώς µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα

Τι σηµατοδοτούν οι αµερικανικές κυρώσεις στην Τουρκία «Πονάει» τον Ερντογάν η απαγόρευση εξαγωγής
αµερικανικής τεχνολογίας σε οπλικά συστήµατα.
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει η επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον κατά της
Άγκυρας για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.

Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο
για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει ότι
υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.

Τι έχει να χάσει η Τουρκία από τις κυρώσεις
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν
τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι Ηνωµένες
Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς.
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Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Απαγόρευση χορήγησης αδειών για αγαθά και τεχνολογία
Απαγόρευση χορήγησης δανείων και πιστώσεων ύψους έως και 10 εκ δολάρια ετησίως
Απαγόρευση βοήθειας από την αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών

Εκεί, όµως, που αναµένεται να «πονέσει» περισσότερο η Τουρκία είναι στα
προγράµµατα κατασκευής και αναβάθµισης οπλικών συστηµάτων και
µαχητικών, τα οποία ουσιαστικά «παγώνουν».
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
1.
2.
3.
4.

Η
Η
Η
Η

εξαγωγή του επιθετικού ελικοπτέρου ΑΤΑΚ Τ-129
κατασκευή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hurjet
κατασκευή µεταγωγικών ελικοπτέρων Τ-70
αναβάθµιση των F-16 µε νέο ραντάρ AESA

Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα
σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.

Οι εκτιµήσεις Ελλήνων διεθνολόγων για τις αµερικανικές κυρώσεις κατά της
Άγκυρας
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον βάζουν
την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς
όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.

Ψυχρολουσία στην Τουρκία – Απαντά µε απειλές για αντίποινα και NAVTEX
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των
ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
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Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.
Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει «την
αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις
«έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».

Ικανοποίηση στην Αθήνα – Τι έχει να κερδίσει από τις κυρώσεις
Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
Γράψτε το σχόλιό σας
A
A
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Τσακίρης: Το οικοσύστηµα των venture capital - private equity αυξήθηκε τα
τελευταία χρόνια στην Ελλάδα
"Το οικοσύστημα των κεφαλαίων επιχειρηματικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας", σημείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum με θέμα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράμμισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηματοδότηση, ένας αυξανόμενος
αριθμός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόμες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
"Ξεκινώντας με την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, μετά το Equifund και τώρα με τα
ενισχυμένα προγράμματα επιχειρηματικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί"
σημείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: "Οι ξένοι και εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
'αγγίζουν' τα 450 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ".
Αυτή τη στιγμή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
"Η τρέχουσα πανδημία κατέστησε πιο εμφανή την ανάγκη της καινοτομίας, της ταχείας αλλαγής, της
μεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισμών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου" κατέληξε ο υφυπουργός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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ΠΙΤΣΙΛΗΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Στις αλλαγές που προώθησε η ΑΑΔΕ στη διάρκεια της πανδηµίας, αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει
µετά, αναφέρθηκε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής.
Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια
της πανδηµίας, αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ
Γιώργος Πιτσιλής µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum.
«Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή» τόνισε ο κ. Πιτσιλής. «Από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς,
αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους µας»
πρόσθεσε.
Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
-Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
-Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι υπηρεσίες
ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού ελέγχου.
-Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
-Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS,
-Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
ψηφιοποίηση του τιµολογίου αποστολής
«Το µετά το 2021 θα µας βρει τραυµατισµένους, σηµαδεµένους από τον αριθµό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισµένους. Αποφασισµένους να εκµεταλλευτούµε τα
µαθήµατα και να αλλάξουµε. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το µυστικό της αλλαγής είναι να
εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέµηση του παλιού, αλλά στην οικοδόµηση του νέου». Σας
διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να κάνουµε» κατεληξε.
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Γ. Στουρνάρας: Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης 3,5% για τα επόµενα 10 χρόνια
Εφικτός κρίνεται ένας µέσος ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ 3,5% ετησίως την περίοδο 2021-2030,
εφόσον η ελληνική οικονοµία παραµείνει προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις και δεδοµένου ότι οι
πόροι που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονοµία την περίοδο 2021-2027 από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και
το NGEU (Νext Generation EU) ανέρχονται σε περίπου 72 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τον διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.
Μιλώντας στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο πραγµατοποιείται διαδικτυακά, ο
διοικητής της ΤτΕ σηµείωσε ότι η αναζωπύρωση της πανδηµίας έχει αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά µε
την έκταση της ύφεσης και εξασθενήσει τις προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας στην Ευρώπη.
Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η δηµοσιονοµική και η νοµισµατική πολιτική θα πρέπει να παραµείνουν
επεκτατικές εωσότου εµβολιαστεί πολύ µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού και, ιδίως, µέχρι η ευρωπαϊκή
οικονοµία να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.

- Advertisement Κατά τον διοικητή της ΤτΕ, µεσοπρόθεσµα, οι προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονοµίας
εµφανίζονται βελτιωµένες, χάρη στις θετικές ειδήσεις σχετικά µε τη διάθεση αποτελεσµατικών εµβολίων
για τον κορωνοϊό και στους πόρους που είναι διαθέσιµοι µέσω του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NGEU.
Όπως πρόσθεσε, τα κονδύλια που είναι διαθέσιµα µέσω του NGEU παρέχουν µια ευκαιρία για τον
εκσυγχρονισµό, τη µετάβαση στην πράσινη ενέργεια και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της ελληνικής
οικονοµίας, η οποία αναµένεται να καταγράψει πολύ ισχυρή ανάκαµψη το 2021 και το 2022 µετά τη βαθιά
ύφεση του 2020.
Ως προς τις ελληνικές τράπεζες, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι η προσεχής περίοδος επιφυλάσσει µεγάλες
προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, επισηµαίνοντας ότι το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος
στον τραπεζικό τοµέα και την οικονοµία γενικότερα είναι η εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών και
η αποτελεσµατική επίλυση του ιδιωτικού χρέους.
Σε ό,τι αφορά την επίλυση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, υπενθύµισε ότι η Τράπεζα
της Ελλάδος έχει προτείνει τη δηµιουργία µια εταιρείας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC).
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα µε τη διακυβέρνησή του κάλεσε τους
Αµερικανούς «επενδυτές» ο Κυρ. Μητσοτάκης, µιλώντας σήµερα στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum.
Διαβεβαίωσε ότι βασικός στόχος της κυβέρνησης είναι οι επιχειρηµατικοί όµιλοι «να έχουν τη βοήθεια που
χρειάζονται» στην περίοδο της πανδηµίας. Θύµισε ότι η κυβέρνησή του εξελέγη µε µια «πλατφόρµα
µεταρρυθµίσεων» για να «αλλάξει τη χώρα», προσθέτοντας ότι η πανδηµία «δηµιουργεί ευκαιρίες», όπως
η αξιοποίηση της τηλεργασίας, που όπως υποστήριξε «ήρθε για να µείνει», πλάι σε όλες τις υπόλοιπες
αντεργατικές ανατροπές που αποτελούν το «εύφορο» έδαφος για το κεφάλαιο, θύµισε ότι πλάι στις
φοροαπαλλαγές στους οµίλους, τώρα η κυβέρνηση του προσφέρει και νέες εισφοροαπαλλαγές.
«Παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων» είπε και αναφέρθηκε στη Microsoft που
«επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center» , την Volkswagen που «ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα
έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας», και την Pfizer που
«εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει ένα
δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης».
Συµπλήρωσε ότι η κυβέρνηση φέρνει µπροστά «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις» και µε το
σχέδιό της για την εκταµίευση πόρων από το ευρωενωσιακό «Ταµείο Ανάκαµψης».
Παρουσιάζοντας δε τα πεδία όπου οι αµερικανικοί όµιλοι µπορούν µε βάση τα παραπάνω να βρουν
«ευκαιρίες» µεγάλης κερδοφορίας, µε το σχετικό «κονταροχτύπηµα» µε τα άλλα ιµπεριαλιστικά κέντρα,
παρουσίασε ως τέτοια την «πράσινη µετάβαση», τον «ψηφιακό µετασχηµατισµό», τα δροµολογούµενα για
«απαλλαγή» των ελληνικών τραπεζών από «κόκκινα» δάνεια, όπως και τα δίκτυα 5G, καλώντας τους
«επενδυτές» να εκµεταλλευτούν την ευνοϊκή για αυτές συγκυρία στην Ελλάδα.
Πάιατ: Να αναπτύξουµε τις οικονοµικές σχέσεις στο επίπεδο που είναι ήδη οι στρατιωτικές
Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, ήταν το
µήνυµα του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζ. Πάιατ που µίλησε στην ίδια εκδήλωση.
«Οι σχέσεις µας δεν ήταν ποτέ καλύτερες», τόνισε και παρουσίασε ως κοινό στόχο των δύο πλευρών «να
αναπτύξουµε τις διµερείς οικονοµικές και εµπορικές σχέσεις στο επίπεδο που είναι ήδη οι στρατιωτικές».
Ενδεικτικά αναφέρθηκε στο πρόγραµµα «Ηρακλής», περί πώλησης δανείων που διαχειρίζονται σήµερα
ελληνικές τράπεζες, ως φιλέτο όπου αποβλέπουν αµερικανικοί «επενδυτικοί» όµιλοι.
Εστίασε σε τοποθετήσεις στην Ελλάδα οµίλων, όπως η «Microsoft» ή η «Amazon», µε βάση και τα
προκλητικά προνόµια που τους έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση. Τόνισε το ενδιαφέρον αµερικανικών οµίλων
να τοποθετηθούν στη Θεσσαλονίκη, µιλώντας για τη γεωστρατηγική της θέση ως διόδου στην αγορά των
Βαλκανίων.
Έκανε ειδική αναφορά στον ενεργειακό τοµέα και σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε πως ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ, θα πραγµατοποιήσει διήµερη επίσκεψη αύριο και την Πέµπτη στην
Αθήνα, «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές
σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Πάιατ εστίασε
στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην «ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης» δηλαδή τη µείωση της
διείσδυσης φυσικού αερίου. «Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή
Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το
επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν
κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και
διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Μίλησε και για την «πράσινη ατζέντα» της ελληνικής κυβέρνησης, στέλνοντας µήνυµα ότι «οι ΗΠΑ θέλουν
να είναι κοµµάτι αυτής της ιστορίας», κάνοντας λόγο για ενίσχυση «δίχως προηγούµενο» της ενεργειακής
σχέσης των δύο χωρών τα τελευταία χρόνια.
Αναφέρθηκε και στα ναυπηγεία, στο γεγονός ότι η Σύρος πιστοποιήθηκε ως επισκευαστήριο του 6ου
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στόλου, όπως και ότι οι Αµερικανοί έβαλαν στο χέρι και την Ελευσίνα, ενώ θύµισε µε νόηµα την
αµερικανική πρόταση για αγορά από την ελληνική κυβέρνηση αµερικανικών φρεγατών. Ευκαιρίες διέβλεψε
και στον Τουρισµό.
Επιβεβαιώνοντας πως τα επιχειρηµατικά συµφέροντα πάνε χέρι χέρι µε τη βαθύτερη εµπλοκή στα
ιµπεριαλιστικά σχέδια, κατέληξε χαιρετίζοντας το γεγονός ότι «η Ελλάδα προσφέρει λύσεις στα ζητήµατα
που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ σε Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια». Ως χαρακτηριστικά παραδείγµατα
ανέφερε τη Συµφωνία των Πρεσπών και τις τριµερείς συνεργασίες όπως Ελλάδας και Κύπρου µε Ισραήλ ή
Αίγυπτο.
Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ
Μοιράσου το...
Ετικέτες: Κυβέρνηση, ΗΠΑ
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
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πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Δηµήτρης Μάνωλης

πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τσακίρης: Το οικοσύστηµα των venture capital - private equity αυξήθηκε τα
τελευταία χρόνια στην Ελλά
capital.gr
"Το οικοσύστηµα των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου (venture capital - private equity) παρουσίασε
τεράστια αύξηση τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας", σηµείωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης στο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum µε θέµα τις εξελίξεις στην
ελληνική οικονοµία και τις επενδύσεις.
Ο υφυπουργός υπογράµµισε ότι χάρη στην κοινοτική και την εθνική χρηµατοδότηση, ένας αυξανόµενος
αριθµός διαχειριστών τέτοιων κεφαλαίων επενδύει πλέον ενεργά σε καινοτόµες, υψηλής ανάπτυξης και
εξωστρεφείς ελληνικές µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
"Ξεκινώντας µε την πρωτοβουλία JEREMIE πριν από 10 χρόνια, µετά το Equifund και τώρα µε τα
ενισχυµένα προγράµµατα επιχειρηµατικού ρίσκου της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων
(πρώην ΤΑΝΕΟ), η ροή επενδύσεων στα ίδια κεφάλαια προς τις παραπάνω εταιρείες έχει πολλαπλασιαστεί"
σηµείωσε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: "Οι ξένοι και εγχώριοι θεσµικοί επενδυτές έχουν αγκαλιάσει αυτές
τις πρωτοβουλίες και επενδύουν ενεργά σε ελληνικά κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου. Μέσω του Equifund,
για παράδειγµα, το οποίο είναι µια σύµπραξη δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, οι διαθέσιµοι πόροι για επενδύσεις
'αγγίζουν' τα 450 εκατοµµύρια ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη επενδυθεί πάνω από 100 εκατοµµύρια ευρώ".
Αυτή τη στιγµή, συνέχισε ο ίδιος, η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προκηρύξει συνολικά
1,4 δισ. ευρώ για επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηµατικού ρίσκου και όλες αυτές οι προσκλήσεις
εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι ανοιχτές για αιτήσεις.
Επίσης πρόσθεσε ότι η επενδυτική στρατηγική αυτών των κεφαλαίων καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα του
private equity / venture capital, που εκτείνεται από το αρχικό στάδιο του κύκλου ζωής µίας εταιρείας έως την
πλήρη ανάπτυξή της και από την καινοτοµία έως τις υποδοµές, σε ό,τι αφορά στους τοµείς επενδύσεων.
"Η τρέχουσα πανδηµία κατέστησε πιο εµφανή την ανάγκη της καινοτοµίας, της ταχείας αλλαγής, της
µεγέθυνσης των επιχειρήσεων, αλλά και των ισχυρών ισολογισµών. Η ελληνική κυβέρνηση είναι
αποφασισµένη και έχει ήδη ξεκινήσει να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για την
πλήρη άνθηση του οικοσυστήµατος των κεφαλαίων επιχειρηµατικού ρίσκου" κατέληξε ο υφυπουργός.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε ακόµα:
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
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ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Δηµήτρης Μάνωλης

American companies are coming to Greece to invest because of the value & stability that Greece offers
& because our nations are united by our belief in hard work, creativity & our shared democratic ideals.
My remarks: https://t.co/Msl6m8NUnC
— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 15, 2020
Λεπτοµέρειες στη συνδροµητική σελίδα του ΑΠΕ-ΜΠΕ.
© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.
Απαγορεύεται η αναπαραγωγή από επισκέπτες της ιστοσελίδας.
Tweets από ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πάιατ: Ελλάδα και ΗΠΑ θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη
θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό
Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του
επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η
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Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας
και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Reforms will go on, says Staikouras
Finance Minister Christos Staikouras assured investors participating in an online conference organized by Capital Link
on Tuesday that the fact Greece enjoys fiscal flexibility does not mean there is no discipline.
The minister stressed that the government intends to put in place a safety net to protect the population from the
consequences of the pandemic, as well as continuing its reform effort. He spoke of targeted support measures for
those in real need, adding that the problem of the public debt is always there, but the debt is sustainable.
Staikouras noted that the government is banking on growth to improve the debt-to-GDP ratio; in this context it will try
to narrow the investment gap with the assistance from the Next Generation EU fund, as well as improving the
country’s production base.
The 22nd Capital Link Invest in Greece Forum, “Greece – Looking Ahead With Confidence,” which concludes on
Wednesday, also heard a Standard & Poor’s representative argue that Greece’s fiscal record and economic recovery
will count toward a possible upgrade, adding that the country’s reforms will become evident once the recovery takes
hold.
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην
Αν. Μεσόγειο
Στην Αθήνα αύριο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
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τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ
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Πιτσιλής: Αυτές τις αλλαγές προωθεί η ΑΑΔΕ το 2021
Σε τι σχεδιάζει να επικεντρωθεί η ΑΑΔΕ από το 2021
Αναφορά στις αλλαγές που προώθησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων στη διάρκεια της πανδηµίας,
αλλά και σε όσα στοχεύει να πράξει µετά από αυτήν, έκανε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής
µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece forum.
«Κάθε κρίση προσφέρει µια ευκαιρία για αλλαγή» τόνισε ο κ. Πιτσιλής. «Από την πρώτη στιγµή της
πανδηµίας covid-19, εκτός από τις τρέχουσες και επείγουσες ανάγκες, που εµφανίζονταν συνεχώς,
αισθανθήκαµε έντονα ότι έπρεπε επίσης να επιµείνουµε στον στρατηγικό σχεδιασµό και τους στόχους
µας» πρόσθεσε.
Από το 2021 η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να επικεντρωθεί:
Στην ενίσχυση της φορολογικής συµµόρφωσης και ευθύνης
Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των φορολογικών ελέγχων. Στο πλαίσιο αυτό ενοποιούνται οι
υπηρεσίες ελέγχου στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη σε 6 πλήρως εξοπλισµένα κέντρα φορολογικού
ελέγχου.
Αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας για πλήρη ψηφιοποίηση της ΑΑΔΕ
Δηµιουργία συστήµατος σύνδεσης µεταξύ µητρώων και POS,
Παρακολούθηση της κυκλοφορίας επαγγελµατικών οχηµάτων στην ελληνική επικράτεια, καθώς και
ψηφιοποίηση του τιµολογίου αποστολής
«Το µετά το 2021 θα µας βρει τραυµατισµένους, σηµαδεµένους από τον αριθµό των απωλειών στις
ανθρώπινες ζωές αλλά ανθεκτικούς και αποφασισµένους. Αποφασισµένους να εκµεταλλευτούµε τα
µαθήµατα και να αλλάξουµε. Χρησιµοποιώντας τις λέξεις του Σωκράτη «το µυστικό της αλλαγής είναι
να εστιάσετε όλη σας την ενέργεια όχι στην καταπολέµηση του παλιού, αλλά στην οικοδόµηση του
νέου». Σας διαβεβαιώνω ότι πρόκειται να κάνουµε» κατεληξε.
Ειδήσεις σήµερα:
Κορωνοϊός: Προσοχή στα εορταστικά τραπέζια - Τι δείχνει νέα µελέτη για τη µεταδοτικότητα
στα σπίτια
Στο «κόκκινο» οι σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας: Απειλεί η Άγκυρα µετά τις κυρώσεις για τους S-400
Ποιες κατηγορίες ασφαλισµένων κατοχυρώνουν σύνταξη πριν τα 67 ή τα 62 στο τέλος του 2020

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που
συµβαίνουν, στο Protothema.gr
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Δυναµικό come back στην αγορά οµολόγων από ελληνικές εισηγµένες και
τράπεζες το 2021
capital.gr
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αφήσουν την άµυνα και να βγουν στην επίθεση το 2021, επιστρέφοντας
δυναµικά στην αγορά οµόλογων, όπως ειπώθηκε σε πάνελ για τα ελληνικά οµόλογα και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που διοργανώθηκε κατά το 22ο συνέδριο του Capital Link Invest in Greece, όπου και
επισηµάνθηκαν τα εντυπωσιακά ρεκόρ που κατέγραψαν τα ελληνικά κρατικά οµόλογα µετά το sell-off του
Μαρτίου και τα οποία έφτασαν σήµερα να διαπραγµατεύονται µε ιστορικά χαµηλές αποδόσεις και την
10ετία στο 0,55% µόλις.
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank LLP, ο οποίος και συντόνισε το πάνελ, τόνισε πως παρά
το σοκ της πανδηµίας και το έντονο sell-off του Μαρτίου οι αγορές χρέους κατάφεραν να επιστρέψουν
δριµύτερες και να τροφοδοτήσουν τις κεφαλαιαγορές µε ρευστότητα, σηµειώνοντας πως οι επιχειρήσεις
διεθνώς κατάφεραν να αντλήσουν πάνω από 3,5 τρισ. δολάρια µέσω εκδόσεων χρέους, που αποτελεί
ιστορικό ρεκόρ.
Ο κ. Morven Jones Διευθύνων Σύµβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA
στη Nomura τόνισε πως αυτή τη χρονιά οι εκδότες χρέους βρέθηκαν αντιµέτωποι µε τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες, ενώ πρόσθεσε πως ο όγκος εκδόσεων εκτοξεύθηκε µε τον εταιρικό τοµέα να κινείται
κατά 50% υψηλότερα από το 2019 και τις χώρες να εκδίδουν 60% περισσότερο οµόλογα σε σχέση µε πέρσι
χάρη στην ισχυρή στήριξη των κεντρικών τραπεζών. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος
εκµεταλλεύτηκε τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες άντλησης ρευστότητας που προσέφεραν οι κεντρικές
τράπεζες.
Δυναµική επιστροφή των εκδόσεων οµολόγων από τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις τράπεζες, αναµένει το
2021 ο Δηµήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής /
Χρηµατοδοτική Οµάδα Νότιας Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs. Ο κ. Κοφίτσας εξήγησε πως
καθώς η Ελλάδα είναι µία χώρα µε υψηλό beta, ενέχει δηλαδή επενδυτικά υψηλότερο ρίσκο, εξηγείται το
έντονο σφυροκόπηµα που δέχθηκαν οι ελληνικές µετοχές και τα ελληνικά οµόλογα όταν ξέσπασε η
πανδηµία τον Μάρτιο. Το 2020 χαρακτηρίστηκε από πολύ χαµηλή εκδοτική δραστηριότητα στο µέτωπο των
επιχειρήσεων και των τραπεζών και αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες: το 2019 υπήρξε έντονη
κινητικότητα και έτσι οι ανάγκες αναχρηµατοδότησης δεν ήταν υψηλές, ενώ πολλές ελληνικές εταιρείες
λόγω της χαµηλής αξιολόγησης δεν είχαν τη στήριξη των προγραµµάτων της ΕΚΤ. Ωστόσο εκτιµά πως το
2021 οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεφύγουν από την "άµυνα" και να βγουν στην "επίθεση"
εκδίδοντας οµόλογα, χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν δηµιουργήσει για την οικονοµία οι εξελίξεις
στο µέτωπο των εµβολίων.
"Η πανδηµία φαίνεται σαν… Θεός για την Ελλάδα" όπως σηµείωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ,
Δηµήτρης Τσάκωνας προσπαθώντας να εξηγήσει τη χρυσή ευκαιρία που αποτέλεσε, όπως δείχνουν τα
αποτελέσµατα, για την Ελλάδα η κρίση λόγω Covid. O κ. Τσάκωνας υπογράµµισε την εντυπωσιακή πορεία
που έχουν σηµειώσει τα ελληνικά οµόλογα φέτος, χάρη και στα υψηλά ταµειακά διαθέσιµα της χώρας. Η
Ελλάδα ήταν από τις πολύ λίγες χώρες που δεν αύξησαν σηµαντικά τις χρηµατοδοτικές τους ανάγκες, ενώ
τα spreads έχουν σηµειώσει φέτος τη µεγαλύτερη συρρίκνωση στην ευρωζώνη. "Αυτό οφείλεται
ολοκληρωτικά στην ΕΚΤ και το πρόγραµµα PEPP", όπως επισήµανε, και στόχος του ΟΔΔΗΧ το 2021 είναι να
εκµεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες και το επόµενο έτος, όπως έκανε και φέτος, έτσι ώστε να ξαναχτίσει
την καµπύλη ρευστότητας του Ελληνικού Δηµοσίου και να κάνει τους ελληνικούς τίτλους πιο ελκυστικούς
στην επενδυτική κοινότητα, αυξάνοντας το µέγεθος των εκδόσεων. Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά
οµόλογα ίσα µε το 30% του capital key της Ελλάδας και µε βάση τις νέες αποφάσεις της µπορεί να
αγοράσει 20 δισ. ευρώ ελληνικά οµόλογα περαιτέρω. Αυτό αποτελεί σηµαντική ευκαιρία και για τους
εποµένους 12 µήνες. Βασική επιδίωξη είναι η πλήρης ανανέωση της ελληνικής καµπύλης, ώστε να
αποκτήσει ένα υγιές steepness (κλίση), όπως επισήµανε.
Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν το έτος πολύ δυναµικά στις αγορές οµολόγων, εκδίδοντας (κάποιες από
αυτές) Tier 2 τίτλοι οι οποίοι είδαν σηµαντική ζήτηση, σηµείωσε ο Βασίλης Κώτσηρας Head of Capital
Markets and Structured Finance στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο η οδός οµαλοποίησης του
κλάδου σταµάτησε απότοµα από το σοκ της πανδηµίας και ξεκίνησαν ένα νέο κύµα σκεπτικισµού και
ανησυχιών για τις ελληνικές τράπεζες, την ποιότητα του ενεργητικού κτλ. Η Ελλάδα πάντως δεν ήταν το
πρόβληµα ούτε το µαύρο πρόβατο σε αυτή την κρίση, κάτι που οι επενδυτές αναγνώρισαν, όπως τόνισε
χαρακτηριστικά. Το PEPP αποτέλεσε µία τεράστια ώθηση για την Ελλάδα και τα ελληνικά οµόλογα, ενώ οι
ελληνικές τράπεζες "τράβηξαν" από τα TLTROs της ΕΚΤ σχεδόν 40 δισ. ευρώ φθηνής ρευστότητας. Η
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Εθνική ήθελε να δώσει ένα σήµα στην αγορά ότι µπορεί να εκδώσει χρέος και για αυτόν τον
λόγο προχώρησε στην έκδοση του πρώτου senior πράσινου οµολόγου, το οποίο και δείχνει τη δέσµευση της
τράπεζας στο ESG και την ενέργεια.
Το 2020 ήταν µία ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδηµίας, ωστόσο η απάντηση από τις αρχές ήταν έγκαιρη.
Συνολικά οι επενδυτές έχουν δει το σοκ του Covid ως κάτι προσωρινό, σηµείωσε από την πλευρά του ο
Βασίλης Τσάιτας, διευθυντής επενδυτικών σχέσεων των ΕΛΠΕ, προσθέτοντας πως ο κλάδος του
πετρελαίου και αερίου ήταν από τους κλάδους που χτυπήθηκαν περισσότερο έντονα.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, οι περισσότερες ελληνικές εισηγµένες ήταν πολύ καλά
κεφαλαιοποιηµένες λόγω και του έντονα κινητικού 2019, ενώ από τις πρώτες εβδοµάδες της κρίσης
έλαβαν σηµαντική στήριξη από τις ελληνικές τράπεζες, όπως πρόσθεσε. Αν και οι συνθήκες ήταν
ιδιαίτερα δύσκολες ωστόσο, η αγορά έδειξε την εµπιστοσύνη της στα ΕΛΠΕ, τόνισε, αναφερόµενος στην
επιτυχηµένη συναλλαγή στην οποία προχώρησε ο όµιλος τον Οκτώβριο για τη χρηµατοδότηση της
εξαγοράς ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Κοζάνης, µε την απόδοση να είναι µόλις
ελαφρώς υψηλότερη από την έκδοση οµολόγου στην οποία προχώρησε ο Όµιλος του 2019.
Διαβάστε ακόµα:
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Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η διασφάλιση θέσεων εργασίας και η στήριξη
επιχειρήσεων και εργαζοµένων
Την προστασία των θέσεων εργασίας, τη στήριξη εργαζοµένων και επιχειρήσεων εν καιρώ
κορονοϊού, αλλά και τη δροµολόγηση των αναγκαίων για τη χώρα επενδύσεων,
προκειµένου να επιταχυνθεί η ανάκαµψη της οικονοµίας προέταξε ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης ως τις κύριες προτεραιότητες της διακυβέρνησης του, κατά την
οµιλία του στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, που πραγµατοποιείται κάθε
χρόνο στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και µε τη
συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.
«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο», σηµείωσε ο πρωθυπουργός.
Στο φετινό Συνέδριο µε τίτλο «Ελλάδα – Κοιτώντας µπροστά µε αυτοπεποίθηση», ο κ. Μητσοτάκης
επέµεινε πως παρ όλη την αναταραχή, που προξένησε στη χώρα µας και σε ολόκληρο το κόσµο η
πανδηµία covid, το βασικό µήνυµα περί µεταρρυθµίσεων παραµένει επίκαιρο: «Εκλεγήκαµε µε µια
πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα
να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είµαι σίγουρος
πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει
µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη εφαρµοστεί».
Επιπλέον, απηύθυνε κάλεσµα προς τους επενδυτές να εκµεταλλευτούν ευκαιρίες που
ανοίγονται στη χώρα µας, αλλά και προς τους εργαζόµενους από άλλες χώρες να εργαστούν από την
Ελλάδα λαµβάνοντας υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει, ενώ έκανε µνεία
και στις επενδύσεις, που έχουν ήδη ανακοινωθεί. Συγκεκριµένα τόνισε «παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή
ξένων άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen
ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα
νησιά µας. Η Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι
θα δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης».
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης» και επισήµανε ότι «τα σχέδια
που συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και
να διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό».
Σε ό,τι αφορά στα µονιµότερα χαρακτηριστικά που εκτιµάται ότι θα αποκτήσει η αποκεντρωµένη, εξ
αποστάσεως εργασία, ο κ. Μητσοτάκης σηµείωσε ότι «δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα
µπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η
Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην
προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου».
Ο πρωθυπουργός δεν παρέλειψε, πάντως, να αναφερθεί και στη µείωση της φορολογίας,
κεντρικό πυλώνα της κυβερνητικής πολιτικής. «Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού
εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη φορολόγηση της µισθωτής εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης»
ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράµµισε την εν εξελίξει ψηφιοποίηση του Δηµοσίου πέραν της
καταπολέµησης της γραφειοκρατίας. «Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και
διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχηµα για την
άρση των εµποδίων και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει
την πρόσβαση σε όλους» τόνισε.
Αναλυτικά ο πρωθυπουργός, Κυρίακος Μητσοτάκης σηµείωσε:
«Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην οµιλία µου µε αφορµή το 21o ετήσιο
Capital Link, κανένας δεν θα µπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των προκλήσεων που θα
αντιµετώπιζε ο πλανήτης µας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του
κόσµου σε σηµαντικές προσαρµογές µε στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της
πανδηµίας. Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις
εργασίας θα διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που
χρειάζονται για να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσµα, είµαι σίγουρος πως όταν
η χώρα ανακάµψει, η παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα.
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Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µαζί µε αυτή τη χρονιά, το βασικό µήνυµα
από το 2019 παραµένει επίκαιρο. Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε την
χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή χάραξης των
πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα
είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις
µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη εφαρµοστεί. Αυτή η πανδηµία δηµιουργεί επίσης και σηµαντικές
ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Αν µη τι άλλο, η πανδηµία µας έδειξε ότι η αποκεντρωµένη εξ
αποστάσεως εργασία ήρθε για να µείνει. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη
που θα µπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η
Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην
προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου. Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος
και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
των χαµηλότερων εισφορών και της αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης, εισαγάγουµε και
µια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της διασποράς, αλλά και τους ξένους που
επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουµε µια σηµαντική, παγκόσµια δεξαµενή ταλέντου που
µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε στόχο να προσελκύσουµε επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις προοπτικές
ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαµε αποφασιστικά
βήµατα µε στόχο να ελαφρύνουµε το βάρος για τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις αδειοδοτήσεις και
αίροντας τα εµπόδια που δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να δηµιουργήσουν
προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες. Πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο
πλάνο µας για την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην
πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη
µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που
υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από ορισµένα κράτη – µέλη θεωρείται µάλιστα υπόδειγµα
πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγµατα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Και
χαίροµαι που τελικά το Ταµείο Ανάκαµψης εγκρίθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα,
εφαρµόζουµε µια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από τα βασικά αίτια της
οικονοµικής κρίσης. Θέµατα όπως η ανισότητα εισοδήµατος. Πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσµα; Πώς
διασφαλίζουµε ότι ανταµείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραµένει στον πυρήνα της
µεταρρυθµιστικής µας ατζέντας, µέσω µιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από το
ξέσπασµα της πανδηµίας και έκτοτε επιταχύνθηκε. Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες
υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό
όχηµα για την άρση των εµποδίων και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή
εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους. Το σχέδιο της µείωσης των «κόκκινων» δανείων των
τραπεζών µας προχωράει µε επιτυχία και το Πρόγραµµα «Ηρακλής» είναι αποτελεσµατικό προς αυτή
την κατεύθυνση. Η δηµοπρασία για το φάσµα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ
σύντοµα λειτουργικό σε µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για
την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε
εξέλιξη για την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας προσφέρουν µε τη σειρά τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι προσπάθειές µας
αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως µια ανερχόµενη δύναµη ήπιας ισχύος («soft
power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγµατα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά την
πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη
data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα,
ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αµφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν µια πολύ δύσκολη περίοδο. Και παρά τη στοχευµένη,
δηµοσιονοµική αντίδραση µε σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδηµία. Αλλά είµαστε
αισιόδοξοι πως µόλις ξεπεράσουµε τη σηµερινή κατάσταση, η ανάκαµψη θα είναι ταχεία και θα έχει
διάρκεια. Καλούµε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που
προκύπτουν. Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος πως οι πολυάριθµοι
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι που θα συµµετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις
για µια Ελλάδα πιο εξωστρεφή, µια Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευηµερία».
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Πηγή
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Πάιατ: Η Ελλάδα δίνει λύσεις στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Πολιτική
15 Δεκεµβρίου 2020
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη
θα συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αµερικανός πρέσβης. Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα
συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την
οικονοµική τους σχέση το 2021. Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην
Ελλάδα στις σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ
ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της
φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας». Αναδεικνύοντας τη σηµασία που
αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας
µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον
υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να
ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην
Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι
γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη
διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ
θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το
αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης. Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε
αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και
εξέφρασε την ελπίδα να πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους
τοµείς όπως η αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε
συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και
εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της
Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου. Η αµυντική συνεργασία Ξεχωριστή αναφορά
έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόµενη
διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση
της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη
ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της
Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις
προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του
ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance
Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα
βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της
Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Επενδύσεις Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή
δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις
επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον
τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη
Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και
συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές
επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε. Σε
αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια. Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος
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«Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών
επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό,
είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το έργο του καζίνο, το οποίο θα
δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και
νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά
σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει
µετά την πανδηµία.Τζέφρι ΠάιατΑνατολική ΜεσόγειοςCapital Link Invest in Greece ForumΑΜΥΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΤΟΥΡΚΙΑΕπενδύσεις
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Πάιατ: Η Ελλάδα δίνει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο.
Πολιτική
15 Δεκεµβρίου 2020
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».

https://www.thesprotia24.gr/
Publication date: 15/12/2020 22:48
Alexa ranking (Greece): 13699
https://www.thesprotia24.gr/archives/366990

Μητσοτάκης : Προτεραιότητα η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας – Κάλεσµα
για επενδύσεις

«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την οµιλία
του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και τη συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.

Εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων
Μιλώντας στη φετινή διοργάνωση που πραγµατοποιείται διαδικτυακά και έχει τίτλο «Ελλάδα – Κοιτώντας
µπροστά µε αυτοπεποίθηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράµµισε ότι παρά την αναταραχή που έφερε
στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσµο η πανδηµία, το βασικό µήνυµα από το 2019 παραµένει επίκαιρο:
«Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως
αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και
είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών,
έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη
εφαρµοστεί».
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα µας
αλλά και τους εργαζόµενους από άλλες χώρες να πάρουν την απόφαση να εργαστούν από την Ελλάδα
λαµβάνοντας υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει.
Και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων
άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε
πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η
Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει
ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης» σηµείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που
συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και να
διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό».
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Με δεδοµένο ότι η πανδηµία της Covid-19 έδειξε ότι η αποκεντρωµένη, εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για
να µείνει, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει,
τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε
φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου».

Μειώνουµε τους φόρους
«Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη
φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Παράλληλα µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην
ψηφιοποίηση του δηµοσίου: «Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που
απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων
και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε
όλους».

Ολόκληρη η παρέµβαση του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Capital Link:
Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην οµιλία µου µε αφορµή το 21o ετήσιο Capital
Link, κανένας δεν θα µπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των προκλήσεων που θα
αντιµετώπιζε ο πλανήτης µας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του κόσµου
σε σηµαντικές προσαρµογές µε στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της πανδηµίας.
Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσµα, είµαι σίγουρος πως όταν η χώρα ανακάµψει, η
παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα.
Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µαζί µε αυτή τη χρονιά, το βασικό µήνυµα από
το 2019 παραµένει επίκαιρο. Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε την χώρα.
Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή χάραξης των πολιτικών σε
διεθνές επίπεδο. Και είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά
των νικητών, έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που
έχουν ήδη εφαρµοστεί.
Αυτή η πανδηµία δηµιουργεί επίσης και σηµαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Αν µη τι
άλλο, η πανδηµία µας έδειξε ότι η αποκεντρωµένη εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να µείνει. Και σε αυτή
την περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν
όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε
µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου.
Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη
φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.
Επίσης, εισαγάγουµε και µια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της διασποράς, αλλά και τους
ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουµε µια σηµαντική, παγκόσµια δεξαµενή
ταλέντου που µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε στόχο να προσελκύσουµε επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις
προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαµε
αποφασιστικά βήµατα µε στόχο να ελαφρύνουµε το βάρος για τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις
αδειοδοτήσεις και αίροντας τα εµπόδια που δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να
δηµιουργήσουν προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες.
Πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο πλάνο µας για την αξιοποίηση του
Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το
επενδυτικό χάσµα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από
ορισµένα κράτη – µέλη θεωρείται µάλιστα υπόδειγµα πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγµατα που
υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά.
Και χαίροµαι που τελικά το Ταµείο Ανάκαµψης εγκρίθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα,
εφαρµόζουµε µια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από τα βασικά αίτια της οικονοµικής
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κρίσης.
Θέµατα όπως η ανισότητα εισοδήµατος. Πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσµα; Πώς διασφαλίζουµε ότι
ανταµείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραµένει στον πυρήνα της µεταρρυθµιστικής µας
ατζέντας, µέσω µιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από το ξέσπασµα της πανδηµίας και
έκτοτε επιταχύνθηκε. Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που
απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων
και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε
όλους.
Το σχέδιο της µείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών µας προχωράει µε επιτυχία και το
Πρόγραµµα «Ηρακλής» είναι αποτελεσµατικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Η δηµοπρασία για το φάσµα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ σύντοµα λειτουργικό
σε µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη για την απεξάρτηση
της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν µε τη σειρά
τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι προσπάθειές µας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως µια ανερχόµενη δύναµη ήπιας
ισχύος («soft power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγµατα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά
την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη
data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας.
Η Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα
δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αµφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν µια πολύ δύσκολη περίοδο. Και παρά τη στοχευµένη,
δηµοσιονοµική αντίδραση µε σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδηµία.
Αλλά είµαστε αισιόδοξοι πως µόλις ξεπεράσουµε τη σηµερινή κατάσταση, η ανάκαµψη θα είναι ταχεία και
θα έχει διάρκεια. Καλούµε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που
προκύπτουν.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος πως οι πολυάριθµοι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι που θα συµµετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις για µια Ελλάδα
πιο εξωστρεφή, µια Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευηµερία.
Ακολουθήστε το στο Google News και µάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, στο
Πηγή
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O πρωθυπουργός Kυριάκος Μητσοτάκης στο 22ο Ετήσιο Capital Link Invest In
Greece Forum
Πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum

Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη
επιτυχία και εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual
Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence” την Τρίτη 15 & την
Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, 2020 ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock
Exchange και µεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς, καθώς επίσης και µε την ένθερµη
υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής κοινότητας.
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.
Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα
παγκόσµιο κοινό.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει
επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό
κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε µε
τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή,
προβάλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας
καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό
πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο, την πορεία της ελληνικής οικονοµίας και τα ανταγωνιστικά
πλεονεκτήµατα που παρουσιάζει ως επενδυτικός προορισµός.
Στο φετινό Συνέδριο ο κάθε Υπουργός έκανε µια οµιλία για τον τοµέα του και στη συνέχεια ακολούθησε
πάνελ µε εκπροσώπους µεγάλων εταιριών, τόσο Ελληνικών, όσο και Αµερικανικών που επενδύουν στην
Ελλάδα.
Το κεντρικό θέµα όλων ήταν η προσέλκυση επενδύσεων που θεωρείται κρίσιµης σηµασίας για την
επανέναρξη της οικονοµίας.
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη
της οικονοµίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν
την Ελλάδα και τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της
προόδου και της ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική
στιγµή για να µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.
O Πρωθυπουργός της Ελλάδος, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
απηύθυνε το ακόλουθο µήνυµα της Κυβέρνησης προς τους Επενδυτές
Αγαπητοί φίλοι,
Κυρίες και κύριοι,
Πριν από περίπου ένα χρόνο στην οµιλία µου στο 21ο Ετήσιο Capital Link, κανείς δεν θα µπορούσε να
προβλέψει το µέγεθος και τη φύση των προκλήσεων που θα αντιµετώπιζε ο κόσµος. Προκλήσεις που
οδήγησαν την Ελλάδα και κάθε άλλη χώρα σε ολόκληρο τον κόσµο να πραγµατοποιήσουν σηµαντικές
προσαρµογές για να περιορίσουν τις πολύπλευρες συνέπειες αυτής της πανδηµίας.
Η κορυφαία βραχυπρόθεσµη προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι διατηρούµε
ζωντανή την εργασία και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι λαµβάνουν την υποστήριξη που
χρειάζονται για να περάσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και µε βάση αυτό είµαι βέβαιος ότι µόλις
ανακάµψουµε, η παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σοβαρή ζηµιά.
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Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µε αυτό, το κύριο επιχείρηµα που ανέπτυξα
πέρυσι δεν είναι λιγότερο σχετικό. Εκλεχθήκαµε πάνω σε µια ατζέντα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε
τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ελλάδα αξίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της παγκόσµιας
χάραξης πολιτικής. Και είµαι βέβαιος ότι καθώς η πανδηµία υποχωρεί, τελικά η Ελλάδα θα είναι στο
πλευρό των νικητών, έχοντας µια γρήγορη ανάκαµψη, η οποία θα τροφοδοτείται από τις µεταρρυθµίσεις
που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή.
Η πανδηµία δηµιουργεί επίσης ευκαιρίες. Επιτρέψτε µου να σας δώσω ένα µόνο παράδειγµα: αν έχει δείξει
κάτι, είναι ότι η αποκεντρωµένη και αποµακρυσµένη εργασία είναι εδώ για να µείνει. Και σε αυτήν την
περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη για να ζει κάποιος, που να συνδυάζουν το σύνολο των
πλεονεκτηµάτων που έχει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µια κυβέρνηση που είναι
επικεντρωµένη στην προσέλκυση διεθνούς κεφαλαίου.
Μετά από µείωση του εταιρικού εισοδήµατος και τη φορολογία του εταιρικού µερίσµατος, τώρα
µειώνουµε τη φορολογία της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλιστικών εισφορών και
την αναστολή της εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης. Παρουσιάζουµε επίσης µια σειρά φορολογικών
κινήτρων για Έλληνες της διασποράς και ξένους, οι οποίοι επιλέγουν να εργαστούν στην Ελλάδα. Έχουµε
ένα σηµαντικό διεθνές ανθρώπινο δυναµικό που µπορούµε να το αξιοποιήσουµε για να προσελκύσουµε
επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις αναπτυξιακές µας προοπτικές.
Όταν πρόκειται για τη µείωση των γραφειοκρατικών εµποδίων για επενδύσεις, έχουµε λάβει αποφασιστικά
µέτρα για να µειώσουµε το βάρος για τις επιχειρήσεις, απλοποιώντας τις άδειες και αφαιρώντας τα
εµπόδια που τις εµποδίζουν από το να κάνουν αυτό που προορίζονται: τη δηµιουργία προϊόντων και
υπηρεσιών.
Πολλές επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται επίσης στο σχέδιό µας για να επωφεληθούµε από
το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα έργα που αποτελούν την πρότασή
µας αποσκοπούν στην κάλυψη του επενδυτικού κενού, καθώς και την διευκόλυνση της πράσινης
µετάβασης και του ψηφιακού µετασχηµατισµού. Η ελληνική πρόταση ήταν µια από τις πρώτες που
υποβλήθηκαν και έλαβε πολλά θετικά σχόλια.
Μάλιστα θεωρείται από ορισµένους ως ένα πρότυπο για τα άλλα κράτη µέλη. Η Ελλάδα ξεπερνά τον
εαυτό της. Και χαίροµαι που το RRF (Resilience & Recovery Fund) εγκρίθηκε επιτέλους στο τελευταίο
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο.
Ταυτόχρονα, προτείνουµε µια ατζέντα χωρίς αποκλεισµούς που αντιµετωπίζει πολλά από τα ζητήµατα που
ουσιαστικά αποτελούσαν τη βασική αιτία της οικονοµικής κρίσης. Θέµατα όπως η ανισότητα του
εισοδήµατος, πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσµα, πώς διασφαλίζεται ότι ανταµείβεται η αξιοπρέπεια της
εργασίας.
Η ψηφιοποίηση παραµένει στην πρώτη γραµµή του προγράµµατος των µεταρρυθµίσεων. Μέσα από
σχολαστικές προσπάθειες που ξεκίνησαν πριν από την πανδηµία και επιταχύνθηκαν έκτοτε, απλοποιούµε
και ψηφιοποιούµε πολλές υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του
κράτους είναι το βασικό µέσο για την άρση των εναποµενόντων εµποδίων και την καταπολέµηση της
γραφειοκρατίας. Μια ψηφιακή εκπαίδευση εξασφαλίζει πρόσβαση σε όλους.
Η διαδικασία καθαρισµού των τραπεζών µας, έχει προχωρήσει αρκετά και το πρόγραµµα «Ηρακλής»
επιτυγχάνει τη µείωση των επισφαλών δανείων. Η δηµοπρασία 5G µας είναι έτοιµη και το 5G θα
λειτουργήσει πολύ σύντοµα σε µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών
για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιό µας για τον τερµατισµό της εξάρτησης από τον
λιγνίτη να βρίσκεται σε εξέλιξη και τις επενδύσεις σε ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να παρέχουν µεγάλες
επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι προσπάθειές µας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει αναφερθεί ως µια αυξανόµενη ήρεµη δύναµη µε
υψηλούς στόχους. Παρά την πανδηµία, οι ξένες άµεσες επενδύσεις εισρέουν. Η Microsoft επέλεξε την
Ελλάδα για να αναπτύξει µια περιοχή κέντρων δεδοµένων. Η Volkswagen ξεκινά ένα πιλοτικό έργο για
έξυπνη κινητικότητα και ηλεκτρικά οχήµατα σε ένα από τα νησιά µας. Και η Pfizer, όντας εντυπωσιασµένη
από τη δεξαµενή του ανθρώπινου δυναµικού, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει έναν δεύτερο
κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, είναι αναµφισβήτητο ότι οι Έλληνες, όπως και πολλοί άλλοι άνθρωποι σε όλο τον κόσµο,
περνούν δύσκολους καιρούς. Και παρά τη στοχευµένη δηµοσιονοµική απάντηση που αποσκοπεί στην
προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η πλειοψηφία και σίγουρα οι πιο ευάλωτοι
επηρεάζονται σοβαρά από την πανδηµία. Αλλά είµαστε πεπεισµένοι ότι µόλις το ξεπεράσουµε, η ανάκαµψη
θα είναι γρήγορη και µακροχρόνια. Και καλούµε την επενδυτική κοινότητα να αδράξει τις ευκαιρίες που
θα παρουσιαστούν.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος ότι οι πολυάριθµοι κυβερνητικοί αξιωµατούχοι
που θα συµµετέχουν θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν λεπτοµερώς τις κυβερνητικές δράσεις για µια πιο
εξωστρεφή και ευηµερούσα Ελλάδα.
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Θερµό µήνυµα Πάιατ για την Ελλάδα, τις επενδύσεις, το Ελληνικό, τα
ναυπηγεία και…τον Πιερρακάκη
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις
σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε
πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ
έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής
εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων
Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance
Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα
βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της
Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή
δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις
επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον
τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη
Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και
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συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές
επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει
σηµειώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση
κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως
βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να
εργάζεται για το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα
προσφέρει εργασία σε πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και
σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan
θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά
την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη
της ΝΕ
Eιδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τοµέα έκανε ο Αµερικανός πρέσβης στη
χώρα µας, Τζέφρι Πάιατ, κατά την οµιλία του στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο
(16/12) και την Πέµπτη (17/12) στην Αθήνα ο Αµερικανός υπουργός Ενέργειας, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο κ. Πάιατ εστίασε
στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό
χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η
αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε, µάλιστα, πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της χώρας µας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Επίσης, το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής στην Ανατολική Μεσόγειο και στα
Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ – Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια», επισήµανε περαιτέρω.
Εξίσου, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ
θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την
οικονοµική τους σχέση το 2021.
e-mail: [email protected]
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο
Newsbomb
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω
ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια
των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις
σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε
πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο
Τζέφρι Πάιατ εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος,
την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν
κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και
διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας»
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την
απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας
και ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το
πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση
στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις
προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την
απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
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σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή
δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις
επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα
µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά
τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας,
ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα
Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για
το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει
εργασία σε πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε
τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα
µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
Διαβάστε επίσης:
Επιβεβαίωση Newsbomb.gr: Έτσι θα κάνουµε γιορτές - Τι ισχύει για ρεβεγιόν και εκκλησίες
(ΦΕΚ)
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
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Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Δηµήτρης Μάνωλης-ΑΠΕ
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Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις στο “22ο
ετήσιο CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM”
Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιείται το Ετήσιο Ελληνικό
Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”
την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, 2020.
Διοργανώνεται ως ψηφιακό συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς
Τράπεζες και Οργανισµούς, καθώς επίσης και µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής
και χρηµατοοικονοµικής κοινότητας.
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. Η Ψηφιακή µορφή του Συνεδρίου
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Σε συνέχεια της
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας,
τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να
µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται, έχει
επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και επιχειρηµατικό
κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε µε
τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή,
προβάλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας
καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό
πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά
προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους
απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και τους επαίνους τους.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.
O Υπουργός Οικονοµικών, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, έκανε κεντρική οµιλία µε θέµα: «GOVERNMENT
ECONOMIC POLICY & OBJECTIVES – POSITIONING FOR THE POST COVID-19 ERA».
Τον Υπουργό προλόγισε o κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi
και ακολούθησε µεταξύ τους συζήτηση.
O κ. Υπουργός στην οµιλία του τόνισε τα εξής:
«Η ελληνική οικονοµία απεικονίζει αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα, λόγω της αποτελεσµατικής
αντιµετώπισης της πανδηµίας από την κυβέρνηση», σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας.
«Αυτό αναγνωρίζεται από όλους τους «ενδιαφερόµενους», δηλαδή τα ιδρύµατα, τις αγορές, τους
επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης και, τέλος, την ελληνική κοινωνία. Ωστόσο, συνεχίζει να
αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συνεχείς µεταρρυθµιστικές προσπάθειες»,
ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.
Ο υπουργός Οικονοµικών εξήγησε ότι η κυβέρνηση εργάζεται µε µεθοδικότητα για να αντιµετωπίσει ένα
πολυσχιδές πλέγµα προκλήσεων που εκτείνεται από την υγειονοµική κρίση έως τις γεωπολιτικές
αναταραχές στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί
αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται κυρίως από την NextGen EU. Όπως
εξήγησε, το µέγεθος του φακέλου και η σύνθεσή του αποτελούν µια µοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση
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της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας µέσω επενδύσεων και µεταρρυθµίσεων που θα έχουν
παρατεταµένο και βιώσιµο αντίκτυπο στις µακροπρόθεσµες οικονοµικές προοπτικές της χώρας. Ο Χρήστος
Σταϊκούρας σηµείωσε ότι οι επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις βασίζονται και συµπληρώνουν παλαιότερες
και τρέχουσες πολιτικές στο πλαίσιο της διαδικασίας της ενισχυµένης εποπτείας που αντικατοπτρίζει
επίσης ευρωπαϊκές προτεραιότητες.
«Επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις, µεταξύ άλλων, για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας, την
αναβάθµιση δικτύων, την αειφόρο χρήση των πόρων, την ψηφιοποίηση του δηµόσιου και του ιδιωτικού
τοµέα, την προώθηση της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, τη
βελτίωση στη προσβασιµότητα και βιωσιµότητα της υγειονοµικής περίθαλψης, την αύξηση της πρόσβασης
σε αποτελεσµατικές και χωρίς αποκλεισµούς κοινωνικές πολιτικές, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής,
τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής πολιτικής, τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων, τη βελτίωση της
αποτελεσµατικότητας της δικαιοσύνης, την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, για την προώθηση ενδογενών
πηγών ανάπτυξης – όπως εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα και καινοτοµία,
τη προώθηση εξαγωγών και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.
Κλείνοντας, ο υπουργός Οικονοµικών είπε ότι εάν η Ελλάδα υλοποίησε αυτές τις πολιτικές θα έχει την
ευκαιρία όχι µόνο να ανακάµψει αλλά και να εισέλθει σε µια ισχυρή και βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία.
Όπως τόνισε, η κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να αναδιαρθρώσει την οικονοµία, να ενισχύσει την
παραγωγικότητά της χώρας και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.”
Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών του παρατηρήσεων, ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman
Corporate & Investment Banking – Citi, επαίνεσε την ελληνική κυβέρνηση για την αποτελεσµατική διαχείριση
της πανδηµίας, αλλά και για το γεγονός ότι συνέχισε τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια εν µέσω µιας
τόσο µεγάλης κρίσης. Ειδικότερα, εστίασε στις δοµικές µεταρρυθµίσεις, στην πράσινη ανάπτυξη, στον
ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους και στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος,
αναγνώρισε τη στάση του ελληνικού λαού, λέγοντας ότι κατά την περίοδο της πανδηµίας ο κόσµος και η
οικογένειες έπραξαν το σωστό για να προφυλάξουν ο ένας τον άλλο.
Όπως και τα προηγούµενα χρόνια, το Συνέδριο παρείχε στους ξένους επενδυτές τη δυνατότητα
δικτύωσης µέσα από περισσότερα από 100 one-to-one meetings µε Θεσµικούς Επενδυτές που εκπροσωπούν
µεγάλα ξένα funds µε επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, µε εισηγµένες και µη εισηγµένες εταιρείες,
καθώς και µε µέλη της αντιπροσωπείας της ελληνικής κυβέρνησης, που στη παρούσα συγκυρία
πραγµατοποιήθηκαν µέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας.
Σε συνεργασία µε τις επενδυτικές τράπεζες που υποστηρίζουν το Συνέδριο, διοργανώθηκαν group sessions
για τον Υπουργό Οικονοµικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Άδωνι
Γεωργιάδη και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη, καθώς και τον Υπουργό
Υποδοµών και Μεταφορών, κ. Κώστα Καραµανλή.
Ενδεικτικά funds που συµµετείχαν : Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge
Capital • Blackrock • Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance •
European Reliance • Fiera Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value
Investment Corp • Golden Tree Asset Management • KKR • Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management •
Metlife • Metzler Asset Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG • Schafer
Cullen Capital Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel
Στο πλαίσιο του “22ου Ετήσιου Capital Link Invest in Greece Forum”, το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης σε
συνεργασία µε την Capital Link διοργάνωσαν ειδική εκδήλωση σε ψηφιακή µορφή µε τίτλο «GREEK
AMERICAN ISSUER DAY AT NYSE» κατά τη διάρκεια της οποίας οι Ελληνοαµερικανικές και Ελληνικών
συµφερόντων εταιρίες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης χτύπησαν το “Closing Bell
– καµπανάκι της λήξης των εργασιών” της Τρίτης, 15 Δεκεµβρίου, 2020, του NYSE-New York Stock Exchange.
Συγκεκριµένα το “Closing Bell”, το καµπανάκι της λήξης των εργασιών της Τρίτης 15 Δεκεµβρίου 2020
χτύπησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης και ο Δρ. Νίκος Τσάκος, CEO –
Tsakos Energy Navigation; Chairman – INTERTANKO 2014-2018, πλαισιωµένοι από εκπροσώπους του
ανώτατου management των ακόλουθων εταιριών που είναι εισηγµένες στο NYSE): Danaos Corporation (DAC)
– Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer – Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou –
Acting CEO/COO – Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director & CEO of Dorian LPG USA LLC – Dynagas LNG
Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO – Navios Group of Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone –
Vice Chairman -Safe Bulkers Inc. (SB) –Dr. Loukas Barmparis President/Secretary -Mistras Group Inc. (MG) – Dennis
M Bertolotti – President/CEO – και τον κ. Νικόλαο Μπορνόζη, Πρόεδρο της Capital Link.
Η τελετή αναµεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα µεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωµένων
Πολιτειών και του εξωτερικού και αποτελεί ένα γεγονός µε µέγιστη ακροαµατικότητα σε παγκόσµιο
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επίπεδο.
FORUM OVERVIEW
Το Συνέδριο, µέσω της ειδικής ψηφιακής πλατφόρµας που χρησιµοποιήθηκε, προσέφερε στους
συµµετέχοντες δυνατότητες πληροφόρησης, marketing, και ευκαιρίες δικτύωσης. Η Ψηφιακή µορφή του
έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης της εκδήλωσης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Οι συµµετέχοντες φέτος είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για την Ελλάδα από:
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) Ελληνικές Τράπεζες και εξέχον Κυβερνητικό Επιτελείο.
Τους συµµετέχοντες καλωσόρισαν ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος της Capital Link Inc. και ο κ. Ajay
Kanani, Director, International Capital Markets – New York Stock Exchange που τόνισε τη µακροχρόνια σχέση και
υποστήριξη του Χρηµατιστηρίου της Νέας Υόρκης στην Ελλάδα, στις Ελληνικές επιχειρήσεις και στην
Ελληνική Ναυτιλία.
Το Συνέδριο άνοιξαν η Πρέσβης της Ελλάδος στις ΗΠΑ κα. Αλέξάνδρα Παπαδοπούλου και ο Πρέσβης των
ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. Geoffrey Pyatt.
Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, απηύθυνε το κεντρικό µήνυµα της Κυβέρνησης
προς τους Επενδυτές.
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΗΠΑ κ. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian
Affairs, U.S. Department of State • Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean and
Western Balkans – US International Development Finance Corporation
Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι της ΕΛΛΑΔΟΣ
• κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Οικονοµικών • κ. Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Ανάπτυξης και
Επενδύσεων • κ. Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας • κ. Κυριάκος Πιερρακάκης,
Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης • κ. Κώστας Καραµανλής, Υπουργός Υποδοµών και Μεταφορών • κ.
Χάρης Θεοχάρης, Υπουργός Τουρισµού • κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονοµικών
αρµόδιος για τη δηµοσιονοµική πολιτική • κ. Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης &
Επενδύσεων Ιδιωτικές Επενδύσεις & ΣΔΙΤ • κ. Γιάννης Τσακίρης, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων •
Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραµµατέας Λιµένων Λιµενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών
Επενδύσεων • κ. Alex Patelis, Chief Economic Adviser στον Πρωθυπουργό • κ. Μιχάλης Αργυρού, Chairman of
Council of Economic Advisers, Υπουργείο Οικονοµικών • κ. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset
Development Fund • κ. Γεώργιος Πιτσιλής, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων • κ. Δηµήτριος
Τσάκωνας, Director General – Οργανισµός Διαχείρισης Δηµόσιου Χρέους
Τράπεζα της Ελλάδος κ. Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής • κ. Σπύρος Παντελιάς, Director, Financial Stability
Department
Πέντε Μεγάλες Διεθνείς Τράπεζες Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group –
Τέσσερις Ελληνικές Τράπεζες: Alpha Bank • Eurobank – Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος – Τράπεζα Πειραιώς
Ανώτεροι Εκπρόσωποι από Ευρωπαικούς, Διεθνείς και Ελληνικούς Οργανισµούς:
κ. Martin Bijsterbosch, Adviser – Country coordinator for Greece – Directorate General Economics – European
Central Bank • κ. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member – European Stability Mechanism
(ESM) • κα. Andreea Moraru, Director, Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. • BrookStreet
Equity Partners • CVC Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation • HIP
Investment (Blackstone Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.- ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ AECOM
Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS Greece • Brown Hotels •
CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. PC • Google • Hines Greece
• Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras Group Inc (MG) • Mohegan
Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global – ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • Alpha
Bank • ADMIE Holdings (Independent Power Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings • ElvalHalcor • Fourlis
Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA Group of Companies • Hellenic Gas Transmission System Operator
(DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) • Lamda Development S.A. • Motor Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. •
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National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties REIC / Zeus Group • OTE Group of Companies • Piraeus Bank
• Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public Power Corporation of Greece (PPC) • Sarantis • Terna Energy •
Titan Cement Group • Trastor REIC (Värde Global Real Estate) • Viohalco S.A – ΑΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece •
Envolve Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning Solutions • Greek National Tourism
Organization (GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of Assets and Participation (HCAP) •
Hellenic Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public Revenue • Intrum Hellas • Public Debt
Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa Hellenic Hotels S.A. • SMERemediumCap • Venture
Friends – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners Law Firm • Lambadarios Law firm •
Machas & Partners Law Firm • Milbank LLP • PotamitisVekris Law Partnership • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S.
Papadimitriou & Partners Law Firm ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Capital Product Partners (CPLP) • Danaos
Corporation (DAC) • Diana Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG (LPG) • Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY)
• EuroSeas (ESEA) • Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) • Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk
Carriers (SBLK) • Tsakos Energy Navigation (TEN)
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“22nd ANNUAL CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM”: An International Summit
about the Greek Economy & Investment Opportunities
The “22nd Capital Link Invest in Greece” Forum: “Greece – Looking Ahead With Confidence” took place, in digital
form, on Tuesday & Wednesday, December 15 & 16, 2020 in co-operation with the New York Stock Exchange and
major Global Investment Banks and Organizations.
Also with the overwhelming support of the Greek business & financial community. Over the years, Capital Link Invest
in Greece Forum has developed to become an International Summit about Greece, recognized as the main platform
for updating US investors on developments in Greece, business and investment opportunities and the attractiveness
of Greece as an investment destination. It gathers the elite of the financial and investment communities, as well
business and government leaders from the United States and Greece. This year, as a Virtual Forum, the event was
available to a global audience.
Foreign investments are of critical significance for the re-launching of the economy. The Capital Link Invest in Greece
Forum provided an effective platform and the perfect timing for communicating the Prime Minister’s relayed message
at the HELEXPO on the Government’s 12 initiatives to support the economy, which he described as “12 steps of
confidence”, and “bridges that will transfer Greece and the Greeks from the health and economic turmoil to the calm
waters of progress and hope”. This concrete plan enhances investor interest and confidence and, thus, helping to
attract foreign investments.
With a 22-year track record of success, Capital Link Invest in Greece Forum has been engaged in a systematic effort
to highlight Greece’s profile, to a global business and investment audience.
This year in particular, in a two-day period, 33 sessions, and 112 Top Level Speakers, from the Greek and
international government, business and financial communities this event offered to a global audience a
comprehensive, authoritative & insightful blueprint on the latest development and outlook of the Greek Economy. A
special emphasis was given to the Business & Investment Opportunities in Greece and the wider region. Led by the
Prime Minister, several key Greek Government Ministers outlined their specific programs and policies in the sectors
of their portfolios in order to achieve the shift of the economy to a new, sustainable development model for Greece of
tomorrow. A confident economy: productive, technologically advanced, innovative, extroverted, intelligent, and
competitive, which has disproved the pessimists and attracted the recognition and praise of European partners. A toplevel group of CEOs and other executives discussed trends, developments and opportunities for each of the main
areas of the economy. Finally, a group of international investors shared their insight and shed light to the reasons that
lead them to choose Greece as a Business and Investment Destination and what lies ahead.
The agenda, topics and structure of this forum have been designed to conform with investor interests and
requirements. It combines the Greek and US government perspective, with that of private sector executives,
international financiers and international investors.
H.E. Minister of Finance, Mr. Christos Staikouras, made a keynote speech entitled: “GOVERNMENT ECONOMIC
POLICY & OBJECTIVES – POSITIONING FOR THE POST COVID-19 ERA”.
Mr. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi made the introductory
remarks followed by a discussion.
Minister of Finance Mr. Christos Staikouras, in his speech stated :
“ The Greek economy has depicted remarkable resilience, due to the effective handling of the pandemic by the
Government.
This is recognized by all “stakeholders”, namely the institutions, the markets, the investors, the rating agencies, and,
last but not least, the Greek society.
However, it continues to face significant challenges, which require persistent reform efforts.
We are working prudently and methodically, to address the remaining vulnerabilities, to successfully tackle the health
crisis, population movement and geopolitical turbulences, and to make efficient use of the available European funds,
mainly those from the NextGen EU.
The size of the envelope and its composition pose a unique opportunity for Greece to boost economic activity,
through both investments and reforms that will have a prolonged and sustainable impact on the country’s long-term
economic outlook.
Investment and reforms that build on and complement past and ongoing policies in the context of the enhanced
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surveillance process, also reflecting horizontal European priorities.
Investment and reforms, among others, to achieve efficient use of energy, to upgrade networks, to make sustainable
use of resources, to achieve climate resilience, to digitalize public and private sector, to promote job creation and
participation in the labour market, to improve accessibility and sustainability of healthcare, to increase access to
effective and inclusive social policies, to enhance social cohesion, to make fiscal policy more growth friendly, to
improve tax administration and tax collection, to improve the efficiency of the justice system, to strengthen the
financial sector and capital markets, to promote endogenous sources of growth – like education, vocational education
and training, research and innovation, to promote exports, and to improve the business environment.
Taking advantage of all the above, we will have the opportunity not only to recover, but to enter in a strong and
sustainable upward trajectory.
An opportunity that we are determined to seize in order to restructure the economy, to enhance its productivity and to
improve its competitiveness.”
Mr. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking – Citi praised the Greek
government for handling prudently the pandemic crisis and for continuing a reform effort during such a turbulent time.
More specifically, Mr. Collins focused on structural reforms, green growth, digital transformation and the attraction of
foreign direct investment. Finally, he acknowledged the stance of the Greek people, saying that people and families
came together for protecting each other during the pandemic.
As in previous years, the Forum provided foreign investors with unique networking opportunities through more than
100 one-on-one meetings with listed and not listed companies, as well as, with members of the Greek Government
Delegation, which under the current circumstances were held in digital form on a special digital platform
http://forums.capitallink.com/greece/2020/meetings.html
In cooperation with the investment banks supporting the Forum, there were organized two group sessions with
institutional investors for all Ministers. Ministers Staikouras, Georgiadis, Hatzidakis: Each one addressed topics of his
portfolio and of interest to the specific group of investors. Furthermore, Minister Karamanlis also held a series of one
on one meetings with investors and other market participants.
Indicatively: Allianz Asset Mgmt • Amiral Gestion • Artisan Partners, LP • Atlas Ridge Capital • Blackrock •
Callawaycap • Cheever Partners, LLC • Colt Capital • Dromeus Capital • Eaton Vance • European Reliance • Fiera
Capital • Franklin Templeton • Gagnon Securities • Glacier Pass Partners • Global Value Investment Corp • Golden
Tree Asset Management • KKR • Koa Capital Partners, LLC • Melqart Asset Management • Metlife • Metzler Asset
Management • Neon Capital • Orasis Capital • Prince Street Capital • ProValue AG • Schafer Cullen Capital
Management, Inc. • Sephira Emerging Markets • SpringOwl • Vanshap Capital • Waterwheel
Within the context of the 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum the New York Stock Exchange in
cooperation with Capital Link organized a special ceremony in honor of Greece titled “Greek American Issuer Day at
NYSE”.
On Tuesday, December 15th, 2020, the New York Stock Exchange (NYSE) held an official reception, in digital form,
in honor of the Greek Delegation, Greek & Greek- American companies listed on the New York Stock Exchange.
H.E. Adonis Georgiadis, Minister of Development & Investments of the Hellenic Republic, & Dr. Nikolas P. Tsakos,
President and CEO, Tsakos Energy Navigation (NYSE: TNP); Chairman, INTERTANKO 2014-2018, rang The Closing
Bell accompanied by, Danaos Corporation (DAC) – Iraklis Prokopakis – Senior VP/Chief Operating Officer/Treasurer –
Diana Shipping Inc (DSX) – Semiramis Paliou – Acting CEO/COO – Dorian LPG (LPG) – John Lycouris – Director &
CEO of Dorian LPG USA LLC – Dynagas LNG Partners LP (DLNG) – Michael Gregos – CFO – Navios Group of
Companies (NM, NMM, NNA) – Ted C Petrone – Vice Chairman – Safe Bulkers Inc. (SB) – Dr. Loukas Barmparis
President/Secretary – Mistras Group Inc. (MG) – Dennis M Bertolotti – President/CEO – and Mr. Nicolas Bornozis,
President of Capital Link.
The event was broadcasted live on major news stations in the United States and abroad to an estimated audience of
150 million viewers worldwide.
FORUM OVERVIEW
Through the exceptional digital platform that was used, the Forum offered a unique combination of information,
marketing and networking opportunities. The participants this year had the opportunity to be informed about Greece
from:
112 top level speakers who addressed
more than 1,000+ delegates who attended the forum
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More than 100 one-to-one meetings with listed and non- listed companies
Separate meetings for the Ministers of Finance, Development & Investments and Energy, with a group of Institutional
investors (funds) who are interested in investing in Greece
Aiming to provide investors with an authoritative insight about Greece, a “digital library” was created which has been
designed to be easily accessible for a long period after the forum.
This year’s Forum was honored by the participation of:
WELCOME REMARKS
Mr. Nicolas Bornozis, President of Capital Link
Mr. Ajay Kanani, Director, International Capital Markets – New York Stock Exchange who expressed the active
support and participation of NYSE, the world’s largest stock exchange, enhances the prestige and the visibility of the
Forum and of Greece to a wider.
H.E. Alexandra Papadopoulou, Ambassador of Greece to the United States and H.E. Geoffrey R. Pyatt – U.S.
Ambassador to the Hellenic Republic, delivered the Opening Remarks to the Forum.
H.E. Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister, Hellenic Republic, delivered the Government’s message to the international
investor Community
The Forum concluded with Closing Remarks by:
Mr. John Paulson, President & Portfolio Manager – Paulson & Co.
US Government Official Mr. Matthew Palmer, Deputy Assistant Secretary, European and Eurasian Affairs, U.S.
Department of State
Greek Government Officials
H.E. Christos Staikouras, Minister of Finance
H.E. Adonis Georgiadis, Minister of Development & Investments
H.E. Kostis Hatzidakis, Minister of Environment & Energy
H.E. Kyriakos Pierrakakis, Minister of Digital Governance
H.E. Kostas Karamanlis, Minister of Infrastructure & Transport
H.E. Harry Theoharis, Minister of Tourism
H.E. Theodoros Skylakakis, Alternate Minister of Finance for Fiscal Policy
H.E. Nikos C. Papathanasis, Alternate Minister of Development & Investments – Private Investments & PPPs
H.E. Yannis Tsakiris, Deputy Minister of Development & Investments
Dr. Evangelos Kyriazopoulos, Secretary General of Ports, Ports Policy & Maritime Investments – Hellenic Republic
Mr. Alex Patelis, Chief Economic Adviser to the Prime Minister of Greece
Mr. Michael Arghyrou, Chairman of Council of Economic Advisors
Mr. Ioannis Smyrlis, Secretary General for International Economic Relations – Hellenic Ministry of Foreign Affairs /
Chairman of the Board of Directors – Enterprise Greece Invest & Trade
Bank of Greece
Mr. Yannis Stournaras, Governor
Mr. Spiros Pantelias, Director, Financial Stability Department
Five Global Investment Banks
• Citi • Goldman Sachs • HSBC • Nomura International • AXIA Ventures Group
Four Greek Banks:
Alpha Bank: Mr. Vassilios E. Psaltis, Chief Executive Officer • Mr. Theodoros Athanassopoulos, Executive General
Manager Non Performing Loans Wholesale Banking, CEO Cepal Hellas Financial Services S.A.
Eurobank: Mr. Fokion Karavias, Chief Executive Officer • Mr. Konstantinos Vassiliou, Deputy CEO, Head of Group
Corporate & Investment Banking Executive Member of the BoD
National Bank of Greece: Mr. Pavlos Mylonas, Chief Executive Officer • Mr. Vassilis Kotsiras, Head of Capital
Markets and Structured Finance
Piraeus Bank: Mr. Christos Megalou, Chief Executive Officer • Mr. Athanassios Vlachopoulos, General Manager
Corporate & Investment Banking • Mrs. Eleni Vrettou, Executive General Manager, Chief of Corporate & Investment
Banking • Mr. George Kormas, Head of Group Real Estate of Piraeus Bank Group and CEO
Senior Representatives of Greek and International Organizations and Institutions:
Mr. Martin Bijsterbosch, Adviser – Country coordinator for Greece – Directorate General Economics – European
Central Bank
Mr. Rolf Strauch, Chief Economist and Management Board Member – European Stability Mechanism (ESM)
Mrs. Andreea Moraru, Director, Greece & Cyprus – European Bank for Reconstruction & Development (EBRD)
Mr. John Jovanovic, Vice-President and Managing Director for the Aegean and Western Balkans – US International
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Development Finance Corporation
Mr. Riccardo Lambiris, CEO – Hellenic Republic Asset Development Fund
Mr. George Pitsilis, Governor – Independent Authority for Public Revenue, President of the Intra-European
Organization of Tax Administrations (IOTA)
Mr. Dimitrios Tsakonas, Director General – Public Debt Management Agency
Mrs. Rania Ekaterinari, CEO – Hellenic Corporation of Assets and Participation (HCAP)
Top International Investors:
AlleyCorp • Apollo Advisors • BC Partners • BlackSummit Financial Group, Inc. • BrookStreet Equity Partners • CVC
Capital Partners • Fortress • U.S. International Development Finance Corporation • HIP Investment (Blackstone
Group) • Insight Partners • Oak Hill Advisors • Paulson & Co.
International Companies:
AECOM Infrastructure and Environment UK Ltd. • Atlantic Bank / New York Community Bank • AVIS Greece • Brown
Hotels • CISCO, Greece, Cyprus, Malta, Portugal • Eldorado Gold Corporation • EY • Flott & Co. PC • Google • Hines
Greece • Jacobs • Libra Group • LightsourceBP • Microsoft Greece, Cyprus & Malta • Mistras Group Inc (MG) •
Mohegan Gaming & Entertainment • NN Hellas • Pfizer Hellas • Quantum Partners/547 Energy LLC • SP Global
Athens Exchange Listed Companies:
Athens Water Supply & Sewage Company S.A. (EYDAP) • Alpha Bank • ADMIE Holdings (Independent Power
Transmission Operator S.A.) • Cenergy Holdings • ElvalHalcor • Fourlis Holdings • Eurobank S.A. • GEK TERNA
Group of Companies • Hellenic Gas Transmission System Operator (DESFA) • Hellenic Petroleum S.A. (ELPE) •
Lamda Development S.A. • Motor Oil (Hellas) • Mytilineos S.A. • National Bank of Greece • Opap • Orilina Properties
REIC / Zeus Group • OTE Group of Companies • Piraeus Bank • Piraeus Real Estate • Prodea Investments • Public
Power Corporation of Greece (PPC) • Sarantis • Terna Energy • Titan Cement Group • Trastor REIC (Värde Global
Real Estate) • Viohalco S.A
US Listed Global Shipping Companies
Capital Product Partners (CPLP) • Danaos Corporation (DAC) • Diana Shipping Inc (DSX) • Dorian LPG (LPG) •
Dynagas LNG Partners (DLNG) • Eurodry (EDRY) • EuroSeas (ESEA) • Pyxis Tankers (PXS) • Safe Bulkers (SB) •
Seanergy Maritime Holdings (SHIP) • Star Bulk Carriers (SBLK) • Tsakos Energy Navigation (TEN)
OTHER GREEK COMPANIES & ORGANISATIONS:
Blueground • Cepal Hellas Financial Services S.A. • Elikonos Capital Partners • Enterprise Greece • Envolve
Entrepreuneurship • EOS Capital Partners • Epignosis eLearning Solutions • Greek National Tourism Organization
(GNTO) • Grivalia Management Company • Hellenic Corporation of Assets and Participation (HCAP) • Hellenic
Republic Asset Development Fund • Independent Authority for Public Revenue • Intrum Hellas • Public Debt
Management Agency • Regency Entertainment S.A. – Lampsa Hellenic Hotels S.A. • SMERemediumCap • Venture
Friends
LAW FIRMS:
Allen & Overy LLP • Karatzas & Partners Law Firm • Lambadarios Law firm • Machas & Partners Law Firm • Milbank
LLP • PotamitisVekris Law Partnership • Reed Smith LLP • Saplegal – A.S. Papadimitriou & Partners Law Firm
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Στην Αθήνα αύριο ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
capital.gr
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο "Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση".
"Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια" επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), "που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας".
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. "Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών" ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της "τολµηρής πράσινης ατζέντας" που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. "Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση" στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν "λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας". Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
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ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την "εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο" που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος "Ηρακλής" στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε ακόµα:
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Την 10η Φεβρουαρίου 2019 η AcroBase έγινε 31 χρόνων! Χρόνια
Πολλά AcroBase!
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
Περισσότερα στην Ναυτεµπορική...
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Πάιατ:Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις για τις ΗΠΑ σε Αν. Μεσόγειο
«Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση»
Πάιατ: Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα
αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και
στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link
Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει
µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
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ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Ακολουθήστε την Athens Voice στο Google News κι ενηµερωθείτε πρώτοι για όλες τις ειδήσεις
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Live updates - Τι πρέπει να ξέρουµε για τον κορωνοϊό- Συνεχής ενηµέρωση εδώ
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Pyatt (Πρέσβης ΗΠΑ): Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας, προσφέρει λύσεις
στην Αν. Μεσόγειο
Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί,
τόνισε ο Αµερικανός πρέσβης Geoffrey Pyatt, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest Forum

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Geoffrey Pyatt, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Στο επίκεντρο των σχέσεων ΗΠΑ - Ελλάδας η ενέργεια
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Geoffrey Pyatt ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την
Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Dan Brouillette, «που θα χρησιµεύσει ως
ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Geoffrey Pyatt
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Pyatt: Τολµηρή η πράσινη ατζέντα του κ. Μητσοτάκη
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Απόλυτη ικανοποίηση από την αµυντική συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα

https://www.bankingnews.gr/
Publication date: 15/12/2020 22:23
Alexa ranking (Greece): 384
https://bankingnews.gr/index.php?id=536447

ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Οι αµερικανικές εταιρίες δίνουν ψήφο εµπιστοσύνης στην Ελλάδα
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Geoffrey Pyatt είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας
που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Μεγάλη η πρόοδοσ της Ψηφιακή Διακυβέρνηση
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε
στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12
χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
www.bankingnews.gr
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Πάιατ: H Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσει στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
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εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Γράψτε το σχόλιό σας
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Γ. Στουρνάρας : Οι τράπεζες δέχτηκαν µεγάλο πλήγµα από την πανδηµία –
Απαραίτητη η Bad Bank
Ο ελληνικός τραπεζικός τοµέας δέχθηκε ισχυρό πλήγµα από την πανδηµία πριν ακόµη ξεπεράσει πλήρως τα
προβλήµατα που κληροδότησε η προηγούµενη κρίση ανέφερε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
Γιάννης Στουρνάρας, µιλώντας στο 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum.
Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος των ΜΕΔ, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη δηµιουργία
µια εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC), η οποία αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τις δύο
σηµαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες (το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το υψηλό ποσοστό
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών), µε το ελάχιστο
δυνατό κόστος για όλους τους εµπλεκοµένους. Η προτεινόµενη AMC θα µπορούσε να αναλάβει τα
υφιστάµενα ΜΕΔ που δεν εντάσσονται στο Σχήµα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (εκτιµώµενου ύψους
30 δισεκ. ευρώ περίπου), καθώς και τα νέα ΜΕΔ που θα προκύψουν λόγω της πανδηµίας (εκτιµώµενου
ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ).
Σύµφωνα µετην πρόταση τηςΤράπεζας τηςΕλλάδος:
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας, απαιτείται συνδυασµός δράσεων
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. Βραχυπρόθεσµα, πρέπει να παραµείνουν σε ισχύ όλες οι παρεµβάσεις
της κυβέρνησης (δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, αποπληρωµή οφειλών µε ευνοϊκούς όρους κ.λπ.) για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαµψη.
ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΕ ΤτΕ
Ολόκληρη η οµιλία του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα «Ο δρόµος
προς την ανάπτυξη και τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
στο 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum “Greece – Looking Ahead With Confidence”
Η πανδηµία του κορωνοϊού (COVID-19) ανέκοψε την ανάκαµψη της ελληνικής οικονοµίας που είχε ξεκινήσει
το 2017. Το πραγµατικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 8,5% το εννεάµηνο Ιανουαρίου-Σεπτεµβρίου 2020 σε σχέση
µε την αντίστοιχη περίοδο του 2019, κυρίως λόγω της µείωσης των εξαγωγών υπηρεσιών και της ιδιωτικής
κατανάλωσης.
Τα δηµοσιονοµικά µέτρα και τα µέτρα για την αγορά εργασίας που έλαβε η ελληνική κυβέρνηση για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης, καθώς και οι άνευ προηγουµένου παρεµβάσεις των
ευρωπαϊκών θεσµών − οι οποίες περιλαµβάνουν δηµοσιονοµικές, νοµισµατικές, εποπτικές και διαρθρωτικές
πολιτικές − περιόρισαν τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας για την οικονοµική δραστηριότητα και την
αγορά εργασίας.
Τα δηµοσιονοµικά µέτρα στήριξης της οικονοµίας και η ύφεση οδήγησαν σε µεταστροφή του
δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος της γενικής κυβέρνησης από πλεόνασµα σε έλλειµµα το 2020 και, σε
συνδυασµό µε τον αποπληθωρισµό, σε σηµαντική αύξηση του λόγου του χρέους προς το ΑΕΠ. Όµως, οι
εξελίξεις στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι θετικές για την Ελλάδα, όπως προκύπτει από την
πρόσφατη αναβάθµιση του αξιόχρεου της χώρας από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s, την υποχώρηση των
αποδόσεων των ελληνικών κρατικών και εταιρικών οµολόγων και τη σταθερή και αδιάλειπτη πρόσβαση
του Ελληνικού Δηµοσίου στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αποδοχή των
ελληνικών κρατικών οµολόγων στο έκτακτο πρόγραµµα αγοράς τίτλων λόγω της πανδηµίας
(PandemicEmergencyPurchaseProgramme − PEPP) της ΕΚΤ και ως εξασφαλίσεων στις πράξεις
αναχρηµατοδότησης των τραπεζών από το Ευρωσύστηµα.
Παρ’ όλα αυτά, το δεύτερο κύµα της πανδηµίας που εκδηλώθηκε το φθινόπωρο αύξησε την αβεβαιότητα
και οδήγησε σε επιδείνωση του οικονοµικού κλίµατος. Ειδικότερα:
Στο πλαίσιο αυτό, η διενέργεια προβλέψεων για τα βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη καθίσταται εξαιρετικά
δυσχερής και εξαρτάται αποκλειστικά από τη µελλοντική πορεία της πανδηµίας. Τα γενικευµένα
περιοριστικά µέτρα (lockdown) που επέβαλε η κυβέρνηση στις 7 Νοεµβρίου, αρχικά για τρεις εβδοµάδες, θα
παραµείνουν σε ισχύ µέχρι τις 7 Ιανουαρίου για τις περισσότερες από τις επηρεαζόµενες δραστηριότητες.
Αυτό αναµένεται να προκαλέσει νέα µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας το δ΄ τρίµηνο του έτους και
να έχει δυσµενή επίπτωση στο ρυθµό µεταβολής του ΑΕΠ για το σύνολο του 2020 και, µέσω της αρνητικής
µεταφερόµενης επίδρασης, να οδηγήσει σε ασθενέστερη ανάκαµψη το 2021. Σύµφωνα µε το βασικό
σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικονοµική δραστηριότητα θα υποχωρήσει σηµαντικά το 2020, µε το
ρυθµό µεταβολής του πραγµατικού ΑΕΠ να διαµορφώνεται σε -10%. Αναµένεται ανάκαµψη της οικονοµικής
δραστηριότητας µε ρυθµό 4,2% το 2021 και 4,8% το 2022, καθώς εκτιµάται ότι τόσο η εγχώρια όσο και η
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εξωτερική ζήτηση θα ενισχυθούν σηµαντικά.
Η ύφεση και τα µέτρα δηµοσιονοµικής επέκτασης αναµένεται να επιφέρουν µια προς τα άνω µετατόπιση
τόσο της καµπύλης του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ όσο και της καµπύλης των ακαθάριστων
χρηµατοδοτικών αναγκών της γενικής κυβέρνησης ως ποσοστού του ΑΕΠ σε σχέση µε τις προ της
πανδηµίας εκτιµήσεις. Παρά την αυξηµένη αβεβαιότητα, οι κίνδυνοι για τη βιωσιµότητα του δηµόσιου
χρέους παραµένουν περιορισµένοι µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2030, λόγω του χαµηλού και
σταθερού µέσου επιτοκίου δανεισµού, της πολύ µεγάλης διάρκειας των δανείων από τον επίσηµο τοµέα,
αλλά και των αναβαλλόµενων πληρωµών τόκων αυτών των δανείων, όπως αποφασίστηκε στο πλαίσιο των
µεσοπρόθεσµων µέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συµφωνήθηκαν από το Eurogroup τον Ιούνιο του 2018.
Υπενθυµίζεται ότι η βιωσιµότητα του δηµόσιου χρέους εξασφαλίζεται όταν ο λόγος του χρέους προς το
ΑΕΠ βρίσκεται σε καθοδική τροχιά και οι ετήσιες ακαθάριστες χρηµατοδοτικές ανάγκες δεν υπερβαίνουν
το 15% του ΑΕΠ µεσοπρόθεσµα (και το 20% του ΑΕΠ µακροπρόθεσµα). Για τη διατήρηση της βιωσιµότητας
του δηµόσιου χρέους είναι απαραίτητο ο συνδυασµός τριών παραµέτρων, δηλ. του ρυθµού αύξησης του
ονοµαστικού ΑΕΠ, του έµµεσου επιτοκίου δανεισµού του Δηµοσίου και του πρωτογενούς αποτελέσµατος
της γενικής κυβέρνησης, να εξασφαλίζει πτωτική πορεία του λόγου του δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Η
δηµοσιονοµική πολιτική θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το τρίπτυχο για τη βιωσιµότητα
του χρέους.
Η σταδιακή άρση των περιοριστικών µέτρων και τα εκτεταµένα µέτρα νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής
πολιτικής οδήγησαν σε έντονη ανάκαµψη του ΑΕΠ της ζώνης του ευρώ το γ΄ τρίµηνο του έτους, κατά
12,5% σε σύγκριση µε το προηγούµενο τρίµηνο, µετά από πρωτοφανή µείωση κατά 11,7% το β΄ τρίµηνο του
2020.
Ωστόσο, η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού µετά το καλοκαίρι οδήγησε τις κυβερνήσεις ορισµένων
κρατών να επαναφέρουν εκτεταµένους περιορισµούς στην οικονοµική και κοινωνική ζωή από τα τέλη
Οκτωβρίου. Οι συνέπειες αυτών των µέτρων, σε συνδυασµό µε τη διατήρηση αβεβαιοτήτων που
συνδέονται µε µείζονα εκκρεµή ζητήµατα του διεθνούς εµπορίου (σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας και Ηνωµένου
Βασιλείου-ΕΕ) και άλλες γεωπολιτικές εντάσεις, αναµένεται ότι θα οδηγήσουν σε εκ νέου εξασθένηση της
οικονοµικής δραστηριότητας το δ΄ τρίµηνο του 2020.
Σύµφωνα µε το βασικό σενάριο που περιλαµβάνεται στις πιο πρόσφατες µακροοικονοµικές προβολές των
εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος, για το σύνολο του 2020 το πραγµατικό ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ
εκτιµάται ότι θα µειωθεί κατά 7,3%. Η επάνοδος του ΑΕΠ στα προ της κρίσης επίπεδα αναµένεται να είναι
αργή και άνιση µεταξύ των οικονοµιών, κυρίως ως απόρροια της ασύµµετρης εξέλιξης της υγειονοµικής
κρίσης και των διαφορών στις αρχικές οικονοµικές συνθήκες, της οικονοµικής βαρύτητας κλάδων άµεσα
επηρεαζόµενων από την κοινωνική αποστασιοποίηση, καθώς και των µέτρων πολιτικής που υιοθετήθηκαν.
Το πραγµατικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 3,9% το 2021 και 4,2% το 2022, λόγω της ανάκαµψης
τόσο της εγχώριας όσο και της εξωτερικής ζήτησης.
Ο πληθωρισµός στη ζώνη του ευρώ, µετρούµενος µε τον εναρµονισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ),
σηµείωσε σηµαντική µείωση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020. Η καθοδική πορεία του πληθωρισµού οφείλεται
κυρίως στην πτώση της διεθνούς τιµής του πετρελαίου από την αρχή της πανδηµίας, στην ανατίµηση του
ευρώ, καθώς και στην κάµψη της ενεργού ζήτησης. Σύµφωνα µε τις µακροοικονοµικές προβολές των
εµπειρογνωµόνων του Ευρωσυστήµατος, ο πληθωρισµός εκτιµάται σε 0,2% το 2020, έναντι 1,2% το 2019,
ενώ αναµένεται να ανακάµψει στο 1,0% το 2021 και 1,1% το 2022 ως αποτέλεσµα της αύξησης της τιµής
του πετρελαίου, της σταδιακής ενίσχυσης της οικονοµικής δραστηριότητας και της συνακόλουθης
αύξησης του µισθολογικού κόστους.
Παρά την προβλεπόµενη ανάκαµψη της ευρωπαϊκής και της ελληνικής οικονοµίας το 2021, οι κινδύνοι που
περιβάλλουν τις προβλέψεις παραµένουν αυξηµένοι. Η αναζωπύρωση της πανδηµίας και ο νέος γύρος
περιοριστικών µέτρων σε όλη την Ευρώπη µπορεί να οδηγήσουν σε παράταση και επιδείνωση της ύφεσης,
µε κύµα πτωχεύσεων επιχειρήσεων, αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων και απώλειες θέσεων
εργασίας, ενώ οι χρηµατοπιστωτικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινωθούν απότοµα µετά τη λήξη της
αναστολής καταβολής δόσεων δανείων και των κρατικών µέτρων στήριξης (cliffeffects).
Πρόσθετοι κίνδυνοι για την ελληνική οικονοµία πηγάζουν από τις γεωπολιτικές εντάσεις στη
νοτιοανατολική Μεσόγειο. Για την ευρωπαϊκή οικονοµία, πρόσθετος σηµαντικός κίνδυνος είναι η
ενδεχόµενη αποχώρηση του Ηνωµένου Βασιλείου από την ΕE χωρίς τη σύναψη συµφωνίας.
Αντίθετα, µια θετικότερη του αναµενοµένου έκβαση θα µπορούσε να συνδεθεί µε την ταχύτερη του
αναµενοµένου παραγωγή αποτελεσµατικών εµβολίων για τον κορωνοϊό και τη διάθεσή τους στο ευρύ
κοινό στις αρχές το 2021. Παράλληλα, η ταχεία απορρόφηση και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων
του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NextGenerationEU (NGEU) θα µπορούσε να δώσει µεγαλύτερη ώθηση
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στις αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονοµίας.
Η πανδηµία έχει αυξήσει την αβεβαιότητα και έχει οδηγήσει την παγκόσµια και την ευρωπαϊκή οικονοµία
σε βαθιά ύφεση. Ωστόσο, ουδέν κακό αµιγές καλού. Αξιοποιώντας την εµπειρία από προηγούµενες κρίσεις,
όπως η κρίση χρέους στη ζώνη του ευρώ, οι ευρωπαϊκές αρχές αντέδρασαν άµεσα και συντονισµένα
προκειµένου να στηρίξουν τις ευρωπαϊκές οικονοµίες, να διαφυλάξουν τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα
και να δώσουν χρόνο στην ιατρική-επιστηµονική κοινότητα ώστε να αναπτύξει αποτελεσµατική θεραπεία
και εµβόλια κατά του κορωνοϊού.
Η επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική σε συνδυασµό µε τη χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής στήριξαν
την ευρωπαϊκή οικονοµία, µετριάζοντας τις αρνητικές επιπτώσεις της πανδηµίας στην οικονοµική
δραστηριότητα. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την πλευρά της ΕΚΤ, η οποία εξασφάλισε την απαραίτητη
ρευστότητα στις οικονοµίες της ζώνης του ευρώ, µε προεξάρχουσα δράση την υιοθέτηση του ευέλικτου
προγράµµατος αγοράς τίτλων λόγω της πανδηµίας (PEPP). Ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισµός και οι εθνικές
αρµόδιες αρχές έλαβαν σειρά µέτρων προσωρινού χαρακτήρα για τη στήριξη των τραπεζών, όπως η
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουν µέρος από το κεφαλαιακό απόθεµα ασφαλείας τους για να συνεχίσουν τη
χρηµατοδότηση της πραγµατικής οικονοµίας και να απορροφήσουν ζηµιές. Μάλιστα, η ευελιξία αυτή
ισχύει µέχρι το τέλος του 2022, συνεπώς οι τράπεζες έχουν σαφή εικόνα του χρονικού ορίζοντα εξόδου
από αυτά τα µέτρα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΒΑ) εξέδωσε οδηγίες σχετικά µε την
υπαγωγή δανειοληπτών σε µέτρα αναστολής καταβολής δόσεων δανείων.
Η προσωρινή χαλάρωση των κανόνων του Συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και του θεσµικού
πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων, καθώς και το ευρωπαϊκό πακέτο βοήθειας που συµφωνήθηκε την
άνοιξη του 2020, συνολικού ύψους 540 δισεκ. ευρώ, επέτρεψαν στα κράτη-µέλη της ζώνης του ευρώ να
στηρίξουν την παραγωγή και την απασχόληση και αποσόβησαν κύµα πτωχεύσεων.
Από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η κυριότερη ενέργεια πολιτικής για την αντιµετώπιση των
οικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας είναι η δηµιουργία του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης
NextGenerationEU (NGEU), το οποίο θα χρηµατοδοτήσει αναπτυξιακές πρωτοβουλίες την περίοδο 2021-2026
αξίας 750 δισεκ. ευρώ σε σταθερές τιµές του 2018. Για τη χρηµατοδότηση του NGEU προβλέπεται η
έκδοση αµοιβαίου χρέους σε επίπεδο ΕΕ, το οποίο θα αποπληρωθεί µεταξύ 2028 και 2058.
Ο συνδυασµός όλων αυτών των µέτρων περιόρισε τις επιπτώσεις της πανδηµίας και διαφύλαξε τη
χρηµατοπιστωτική σταθερότητα. Χρειάζονται όµως και άλλες ενέργειες.
4.1.
Ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης
κρίσεων
Η πανδηµία COVID-19 ανέδειξε, για άλλη µια φορά, την ανάγκη για έναν ανθεκτικότερο ευρωπαϊκό
τραπεζικό τοµέα. Οι τράπεζες της ζώνης του ευρώ αντιµετωπίζουν µια σειρά από προκλήσεις, παλιές και
νέες:
Εν όψει των παραπάνω προκλήσεων, είναι απαραίτητη η ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης κρίσεων και η
ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης.
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της πανδηµίας, απαιτείται συνδυασµός δράσεων
βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. Βραχυπρόθεσµα, πρέπει να παραµείνουν σε ισχύ όλες οι παρεµβάσεις
της κυβέρνησης (δάνεια, εγγυήσεις, επιχορηγήσεις, αποπληρωµή οφειλών µε ευνοϊκούς όρους κ.λπ.) για τη
στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης ούτως ώστε να διευκολυνθεί η ανάκαµψη.
Μεσοπρόθεσµα, θα πρέπει να υλοποιηθούν οι αναγκαίες διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις και να εξαλειφθεί
το επενδυτικό κενό, ώστε η ελληνική οικονοµία να επανέλθει σε υψηλούς και διατηρήσιµους ρυθµούς
ανάπτυξης. Προς το σκοπό αυτό, η έγκαιρη και αποτελεσµατική αξιοποίηση των πόρων του ευρωπαϊκού
µέσου ανάκαµψης NGEU, συνολικού ύψους 32 δισεκ. ευρώ σε σταθερές τιµές 2018, εκ των οποίων 19,3
δισεκ. ευρώ επιχορηγήσεις και 12,7 δισεκ. ευρώ δάνεια, θα ενισχύσει τις αναπτυξιακές προοπτικές της
ελληνικής οικονοµίας, χρηµατοδοτώντας κυρίως – αλλά όχι αποκλειστικά – επενδύσεις στους τοµείς της
λεγόµενης «πράσινης» ανάπτυξης και της ψηφιακής τεχνολογίας.
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις του Ελληνικό Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο αξιοποιεί το
µεσοπρόθεσµο σχέδιο ανάπτυξης της Επιτροπής Πισσαρίδη, συνάδουν πλήρως µε αντίστοιχες προτάσεις
πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχουν δηµοσιευθεί στις περιοδικές της εκθέσεις τα τελευταία
χρόνια.
Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που παρουσιάστηκαν χθες στην Ενδιάµεση Έκθεση
για τη Νοµισµατική Πολιτική του Δεκεµβρίου 2020, τα κονδύλια του NGEU θα αυξήσουν το πραγµατικό ΑΕΠ
κατά 2,3% κατά µέσο όρο ετησίως την περίοδο 2021-2026, πρωτίστως λόγω της αύξησης των συνολικών
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επενδύσεων. Παράλληλα, εκτιµάται ότι οι πόροι του NGEU θα οδηγήσουν σε αύξηση της συνολικής
παραγωγικότητας των συντελεστών παραγωγής και σε υψηλότερη δυνητική ανάπτυξη την επόµενη
δεκαετία. Ένας µέσος ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ 3,5% ετησίως την περίοδο 2021-2030 κρίνεται
εφικτός, δεδοµένου ότι οι πόροι που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονοµία την περίοδο 2021-2027 από τα
Διαρθρωτικά Ταµεία και το NGEU ανέρχονται σε περίπου 72 δισεκ. ευρώ.
5.1.
Χρειάζεται µια ολιστική προσέγγιση για την αντιµετώπιση των αδυναµιών του
ελληνικού τραπεζικού τοµέα
Θα στραφώ τώρα στον ελληνικό τραπεζικό τοµέα, ο οποίος δέχθηκε ισχυρό πλήγµα από την πανδηµία πριν
ακόµη ξεπεράσει πλήρως τα προβλήµατα που κληροδότησε η προηγούµενη κρίση:
Επιπρόσθετα προς αυτές τις προκλήσεις, οι τράπεζες θα αντιµετωπίσουν επιδείνωση της ποιότητας του
ενεργητικού τους λόγω της δηµιουργίας νέων ΜΕΔ εξαιτίας της πανδηµίας, ιδίως όταν λήξουν τα µέτρα
αναστολής καταβολής δόσεων. Το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος στον τραπεζικό
τοµέα και την οικονοµία γενικότερα είναι η εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών και η
αποτελεσµατική επίλυση του ιδιωτικού χρέους.
Ξεκινώντας από το τελευταίο, αναµένονται σηµαντικά αποτελέσµατα από τις εταιρίες διαχείρισης
απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις (loanservicers), που – µαζί µε τον ενιαίο ειδικό εκκαθαριστή (PQH) –
αυτή τη στιγµή διαχειρίζονται δάνεια εκτός του τραπεζικού τοµέα ύψους 38 δισεκ. ευρώ περίπου, πέραν
αυτών που διαχειρίζονται για λογαριασµό των τραπεζών. Είναι σαφές ότι η µεταβίβαση ΜΕΔ εκτός του
τραπεζικού τοµέα δεν αρκεί για να εξαλειφθεί ο πιστωτικός κίνδυνος από το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα.
Μόνο η αποτελεσµατική διευθέτηση αυτών των δανείων θα µειώσει ουσιαστικά την επιβάρυνση των
δανειοληπτών και θα περιορίσει τον πιστωτικό κίνδυνο, επιτρέποντας εν τέλει µια πιο αποτελεσµατική
κατανοµή των πόρων στην οικονοµία.
Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος των ΜΕΔ, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη δηµιουργία
µια εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC), η οποία αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τις δύο
σηµαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες (το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το υψηλό ποσοστό
της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών), µε το ελάχιστο
δυνατό κόστος για όλους τους εµπλεκοµένους. Η προτεινόµενη AMC θα µπορούσε να αναλάβει τα
υφιστάµενα ΜΕΔ που δεν εντάσσονται στο Σχήµα Προστασίας Στοιχείων Ενεργητικού (εκτιµώµενου ύψους
30 δισεκ. ευρώ περίπου), καθώς και τα νέα ΜΕΔ που θα προκύψουν λόγω της πανδηµίας (εκτιµώµενου
ύψους 8-10 δισεκ. ευρώ). Σύµφωνα µετην πρόταση τηςΤράπεζας τηςΕλλάδος:
Η αναζωπύρωση της πανδηµίας έχει αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά µε την έκταση της ύφεσης και
εξασθενήσει τις προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας στην Ευρώπη. Για το λόγο αυτό, η δηµοσιονοµική
και η νοµισµατική πολιτική θα πρέπει να παραµείνουν επεκτατικές έως ότου εµβολιαστεί πολύ µεγάλο
ποσοστό του πληθυσµού και, ιδίως, έως ότου η ευρωπαϊκή οικονοµία επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή
τροχιά.
Μεσοπρόθεσµα, οι προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονοµίας εµφανίζονται βελτιωµένες,
χάρη στις θετικές ειδήσεις σχετικά µε τη διάθεση αποτελεσµατικών εµβολίων για τον κορωνοϊό και στους
πόρους που είναι διαθέσιµοι µέσω του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NGEU. Τα κονδύλια που είναι
διαθέσιµα µέσω του NGEU παρέχουν µια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισµό, τη µετάβαση στην πράσινη
ενέργεια και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της ελληνικής οικονοµίας, η οποία αναµένεται να καταγράψει
πολύ ισχυρή ανάκαµψη το 2021 και το 2022 µετά τη βαθιά ύφεση του 2020. Εφόσον η οικονοµική πολιτική
παραµείνει προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις, η ελληνική οικονοµία είναι δυνατόν να επιτύχει µέσο
ρυθµό ανάπτυξης πλησίον του 3,5% ετησίως την επόµενη δεκαετία.
Όσον αφορά τις ελληνικές τράπεζες, η προσεχής περίοδος επιφυλάσσει µεγάλες προκλήσεις αλλά και
ευκαιρίες. Το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος στον τραπεζικό τοµέα και την οικονοµία
γενικότερα είναι η εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών και η αποτελεσµατική επίλυση του ιδιωτικού
χρέους. Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος των ΜΕΔ, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη
δηµιουργία µια εταιρίας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC), η οποία αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τις
δύο σηµαντικότερες προκλήσεις για τις ελληνικές τράπεζες (το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το υψηλό
ποσοστό της αναβαλλόµενης φορολογικής απαίτησης (DTC) στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών), µε το
ελάχιστο δυνατό κόστος για όλους τους εµπλεκοµένους.
Η δηµιουργία του NGEU είναι ένα αποφασιστικό βήµα προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση, ωστόσο δεν
αποτελεί «στιγµή Χάµιλτον» για τη ζώνη του ευρώ. Για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής
οικονοµίας και του ευρωπαϊκού τραπεζικού τοµέα, χρειάζονται και άλλα βήµατα. Είναι αναγκαία η
ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και η
δηµιουργία πλήρους Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU). Σε τελικό στάδιο, όταν ωριµάσουν οι πολιτικές και
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κοινωνικές συνθήκες για αλλαγές στη Συνθήκη, µια πλήρης Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, που θα
περιλαµβάνει και Δηµοσιονοµική Ένωση, θα καταστήσει πιο ανταγωνιστική την οικονοµία της ζώνης του
ευρώ, θα προσδώσει το αναγκαίο βάθος στις αγορές κεφαλαίων και οµολόγων, θα επιτρέψει στο ευρώ να
ανταγωνιστεί µε αξιώσεις το δολάριο ως παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα και θα αυξήσει την
αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής.
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Πάιατ: H Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσει στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο

Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να
χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα
αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
ΤοΒΗΜΑ Team
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
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εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Μητσοτάκης : Προτεραιότητα η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας – Κάλεσµα
για επενδύσεις

«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την οµιλία
του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και τη συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.

Εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων
Μιλώντας στη φετινή διοργάνωση που πραγµατοποιείται διαδικτυακά και έχει τίτλο «Ελλάδα – Κοιτώντας
µπροστά µε αυτοπεποίθηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράµµισε ότι παρά την αναταραχή που έφερε
στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσµο η πανδηµία, το βασικό µήνυµα από το 2019 παραµένει επίκαιρο:
«Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως
αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και
είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών,
έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη
εφαρµοστεί».
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα µας
αλλά και τους εργαζόµενους από άλλες χώρες να πάρουν την απόφαση να εργαστούν από την Ελλάδα
λαµβάνοντας υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει.
Και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων
άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε
πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η
Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει
ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης» σηµείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που
συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και να
διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό».
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Με δεδοµένο ότι η πανδηµία της Covid-19 έδειξε ότι η αποκεντρωµένη, εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για
να µείνει, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει,
τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε
φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου».

Μειώνουµε τους φόρους
«Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη
φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Παράλληλα µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην
ψηφιοποίηση του δηµοσίου: «Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που
απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων
και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε
όλους».

Ολόκληρη η παρέµβαση του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Capital Link:
Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην οµιλία µου µε αφορµή το 21o ετήσιο Capital
Link, κανένας δεν θα µπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των προκλήσεων που θα
αντιµετώπιζε ο πλανήτης µας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του κόσµου
σε σηµαντικές προσαρµογές µε στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της πανδηµίας.
Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσµα, είµαι σίγουρος πως όταν η χώρα ανακάµψει, η
παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα.
Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µαζί µε αυτή τη χρονιά, το βασικό µήνυµα από
το 2019 παραµένει επίκαιρο. Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε την χώρα.
Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή χάραξης των πολιτικών σε
διεθνές επίπεδο. Και είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά
των νικητών, έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που
έχουν ήδη εφαρµοστεί.
Αυτή η πανδηµία δηµιουργεί επίσης και σηµαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Αν µη τι
άλλο, η πανδηµία µας έδειξε ότι η αποκεντρωµένη εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να µείνει. Και σε αυτή
την περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν
όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε
µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου.
Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη
φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.
Επίσης, εισαγάγουµε και µια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της διασποράς, αλλά και τους
ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουµε µια σηµαντική, παγκόσµια δεξαµενή
ταλέντου που µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε στόχο να προσελκύσουµε επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις
προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαµε
αποφασιστικά βήµατα µε στόχο να ελαφρύνουµε το βάρος για τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις
αδειοδοτήσεις και αίροντας τα εµπόδια που δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να
δηµιουργήσουν προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες.
Πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο πλάνο µας για την αξιοποίηση του
Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το
επενδυτικό χάσµα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από
ορισµένα κράτη – µέλη θεωρείται µάλιστα υπόδειγµα πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγµατα που
υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά.
Και χαίροµαι που τελικά το Ταµείο Ανάκαµψης εγκρίθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα,
εφαρµόζουµε µια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από τα βασικά αίτια της οικονοµικής
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κρίσης.
Θέµατα όπως η ανισότητα εισοδήµατος. Πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσµα; Πώς διασφαλίζουµε ότι
ανταµείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραµένει στον πυρήνα της µεταρρυθµιστικής µας
ατζέντας, µέσω µιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από το ξέσπασµα της πανδηµίας και
έκτοτε επιταχύνθηκε. Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που
απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων
και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε
όλους.
Το σχέδιο της µείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών µας προχωράει µε επιτυχία και το
Πρόγραµµα «Ηρακλής» είναι αποτελεσµατικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Η δηµοπρασία για το φάσµα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ σύντοµα λειτουργικό
σε µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη για την απεξάρτηση
της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν µε τη σειρά
τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι προσπάθειές µας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως µια ανερχόµενη δύναµη ήπιας
ισχύος («soft power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγµατα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά
την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη
data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας.
Η Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα
δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αµφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν µια πολύ δύσκολη περίοδο. Και παρά τη στοχευµένη,
δηµοσιονοµική αντίδραση µε σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδηµία.
Αλλά είµαστε αισιόδοξοι πως µόλις ξεπεράσουµε τη σηµερινή κατάσταση, η ανάκαµψη θα είναι ταχεία και
θα έχει διάρκεια. Καλούµε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που
προκύπτουν.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος πως οι πολυάριθµοι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι που θα συµµετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις για µια Ελλάδα
πιο εξωστρεφή, µια Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευηµερία.
Ακολουθήστε το στο Google News και µάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, στο
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Μητσοτάκης : Προτεραιότητα η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας – Κάλεσµα
για επενδύσεις
«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την οµιλία
του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.
Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και τη συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.

Εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων
Μιλώντας στη φετινή διοργάνωση που πραγµατοποιείται διαδικτυακά και έχει τίτλο «Ελλάδα – Κοιτώντας
µπροστά µε αυτοπεποίθηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράµµισε ότι παρά την αναταραχή που έφερε
στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσµο η πανδηµία, το βασικό µήνυµα από το 2019 παραµένει επίκαιρο:
«Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως
αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και
είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών,
έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη
εφαρµοστεί».
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα µας
αλλά και τους εργαζόµενους από άλλες χώρες να πάρουν την απόφαση να εργαστούν από την Ελλάδα
λαµβάνοντας υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει.
Και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων
άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε
πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η
Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει
ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης» σηµείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που
περιλαµβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που
συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και να
διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό».
Με δεδοµένο ότι η πανδηµία της Covid-19 έδειξε ότι η αποκεντρωµένη, εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για
να µείνει, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει,
τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε
φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου».

Μειώνουµε τους φόρους
«Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη
φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Παράλληλα µε την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην
ψηφιοποίηση του δηµοσίου: «Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που
απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων
και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε
όλους».

Ολόκληρη η παρέµβαση του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Capital Link:
Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην οµιλία µου µε αφορµή το 21o ετήσιο Capital
Link, κανένας δεν θα µπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των προκλήσεων που θα
αντιµετώπιζε ο πλανήτης µας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του κόσµου
σε σηµαντικές προσαρµογές µε στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της πανδηµίας.
Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
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διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσµα, είµαι σίγουρος πως όταν η χώρα ανακάµψει, η
παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα.
Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µαζί µε αυτή τη χρονιά, το βασικό µήνυµα από
το 2019 παραµένει επίκαιρο. Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε την χώρα.
Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή χάραξης των πολιτικών σε
διεθνές επίπεδο. Και είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά
των νικητών, έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που
έχουν ήδη εφαρµοστεί.
Αυτή η πανδηµία δηµιουργεί επίσης και σηµαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγµα. Αν µη τι
άλλο, η πανδηµία µας έδειξε ότι η αποκεντρωµένη εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να µείνει. Και σε αυτή
την περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν
όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε
µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου.
Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη
φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.
Επίσης, εισαγάγουµε και µια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της διασποράς, αλλά και τους
ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουµε µια σηµαντική, παγκόσµια δεξαµενή
ταλέντου που µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε στόχο να προσελκύσουµε επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις
προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαµε
αποφασιστικά βήµατα µε στόχο να ελαφρύνουµε το βάρος για τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις
αδειοδοτήσεις και αίροντας τα εµπόδια που δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να
δηµιουργήσουν προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες.
Πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο πλάνο µας για την αξιοποίηση του
Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το
επενδυτικό χάσµα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό.
Η πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από
ορισµένα κράτη – µέλη θεωρείται µάλιστα υπόδειγµα πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγµατα που
υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά.
Και χαίροµαι που τελικά το Ταµείο Ανάκαµψης εγκρίθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα,
εφαρµόζουµε µια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από τα βασικά αίτια της οικονοµικής
κρίσης.
Θέµατα όπως η ανισότητα εισοδήµατος. Πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσµα; Πώς διασφαλίζουµε ότι
ανταµείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραµένει στον πυρήνα της µεταρρυθµιστικής µας
ατζέντας, µέσω µιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από το ξέσπασµα της πανδηµίας και
έκτοτε επιταχύνθηκε. Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες υπηρεσίες και διαδικασίες που
απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχηµα για την άρση των εµποδίων
και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε
όλους.
Το σχέδιο της µείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών µας προχωράει µε επιτυχία και το
Πρόγραµµα «Ηρακλής» είναι αποτελεσµατικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Η δηµοπρασία για το φάσµα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ σύντοµα λειτουργικό
σε µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη για την απεξάρτηση
της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν µε τη σειρά
τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι προσπάθειές µας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως µια ανερχόµενη δύναµη ήπιας
ισχύος («soft power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγµατα που υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά
την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη
data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων
οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας.
Η Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα
δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
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Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αµφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν µια πολύ δύσκολη περίοδο. Και παρά τη στοχευµένη,
δηµοσιονοµική αντίδραση µε σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδηµία.
Αλλά είµαστε αισιόδοξοι πως µόλις ξεπεράσουµε τη σηµερινή κατάσταση, η ανάκαµψη θα είναι ταχεία και
θα έχει διάρκεια. Καλούµε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκµεταλλευτεί τις ευκαιρίες που
προκύπτουν.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος πως οι πολυάριθµοι κυβερνητικοί
αξιωµατούχοι που θα συµµετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις για µια Ελλάδα
πιο εξωστρεφή, µια Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευηµερία.
Γράψτε το σχόλιό σας

https://www.typosthes.gr/
Publication date: 15/12/2020 22:12
Alexa ranking (Greece): 321
https://www.typosthes.gr/politiki/236535_paiat-lyseis-apo-tin-ellada-stis-prokliseis-t...

Πάιατ: Λύσεις από την Ελλάδα στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας»
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
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εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αµερικανικές φρεγάτες: Τι είπε ο Τζέφρι Πάιατ για την πρόσκτηση
Αµερικανικές φρεγάτες: Τι είπε ο Τζέφρι Πάιατ για την πρόσκτηση – Με τον νέο πρόεδρο Τζο
Μπάιντεν δεν θα αλλάξει τίποτε στις σχέσεις µε την Ελλάδα

Ακολουθήστε το Armyvoice.gr στο Google News
Δεν βλέπει αλλαγή στις ελληνο-αµερικανικές σχέσεις κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.
Μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, ο
κ. Πάιατ υποστήριξε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της
επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη
διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών
σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής
εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε
συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
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Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι
επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες
στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε
στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12
χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
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Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
protothema.gr
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο
Follow @report247gr
Τζέφρι Πάιατ: Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα
Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.

Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ
γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική
τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής
πράσινης ατζέντας» που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,
αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και
σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.

Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο
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Έρχεται ο νέος «Τειρεσίας»: Βάση δεδοµένων µε το οικονοµικό προφίλ κάθε
δανειολήπτη - οφειλέτη
Στη σύσταση «Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» η οποία θα
δηµιουργεί το οικονοµικό προφίλ κάθε πολίτη µε βάση τα δάνεια που
έχει λάβει αλλά και τις οφειλές που έχει προς το Δηµόσιο, σχεδιάζει
να προχωρήσει η κυβέρνηση.
Η Αρχή θα διαµορφώνει το προφίλ κάθε ιδιώτη ή επιχείρησης µε
βάση τη συµπεριφορά του ως προς την αποπληρωµή των οφειλών
του. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της πιστοληπτικής
ικανότητας κάθε φυσικού προσώπου ή επιχείρησης τόσο για όσους
έχουν ήδη δανειστεί όσο και για όσους σχεδιάζουν να λάβουν
δάνειο.
Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας µιλώντας στο 22o ετήσιο Capital Link
Invest in Greece Forum, η πρόταση σύστασης της συγκεκριµένης Αρχής περιλαµβάνεται στο πρώτο Εθνικό
Σχέδιο Ανάκαµψης που κατατέθηκε στην Κοµισιόν και συζητείται αυτή την περίοδο µε την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Σύµφωνα µάλιστα µε τον ΥΠΟΙΚ, στην Τράπεζα της Ελλάδος θα λειτουργεί µια Κεντρική Υπηρεσία
η οποία θα ενηµερώνει σε ετήσια βάση το σύστηµα µε το ιστορικό πληρωµών κάθε δανείου.
Βασικός στόχος είναι να δηµιουργηθεί µια ενιαία βάση δεδοµένων για νοικοκυριά, επιχειρήσεις µε τις
οφειλές τους σε Δηµόσιο, φορείς του Δηµοσίου, Τράπεζες. Ο συγκεκριµένος φορέας θα «αξιολογεί» τη
δυνατότητα αποπληρωµής των οφειλών των πολιτών αλλά και θα συµβάλλει στην παροχή νέων πιστώσεων
σε όσους επιθυµούν να λάβουν δάνειο.
Θα µπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένας «κρατικός Τειρεσίας», ένα έργο το οποίο σύµφωνα µε αρµόδιες
πηγές θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστηµα για να πάρει «σάρκα και οστά».
Το σχέδιο αποσκοπεί στην οµαλή λειτουργία της αγοράς, θέτει σε ρεαλιστικές βάσεις τις αποτιµήσεις των
χαρτοφυλακίων των κόκκινων δανείων που πωλούν οι τράπεζες ενώ συµβάλει στην δηµιουργία
αποτελεσµατικών µηχανισµών αντιµετώπισης των χρεών του ιδιωτικού τοµέα.
Με τη λειτουργία του φορέα όταν ένα φυσικό πρόσωπο ή µια επιχείρηση θα απευθύνεται σε τράπεζα ή σε
κάποια επιχείρηση για δάνειο ή συνεργασία θα «ελέγχεται» το σύνολο της πιστοληπτικής του
συµπεριφοράς, αλλά και των οφειλών του προς όλους τους φορείς, ώστε ο εµπλεκόµενος, τράπεζα ή
επιχείρηση, να κρίνει εάν θα προχωρήσει στη χορήγηση πίστωσης µε βάση τη συµπεριφορά του
ενδιαφεροµένου και όχι µε βάση τα εισοδήµατα όπως γίνεται µέχρι σήµερα. Υπενθυµίζεται ότι σήµερα το
µόνο εργαλείο που υπάρχει είναι η Τειρεσίας ΑΕ, στην οποία καταγράφονται µόνο καταγγελµένες οφειλές,
προσηµειώσεις και υποθήκες.
Πηγή (ΤΕ 16/12/20)
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Pyatt: ΗΠΑ και Ελλάδα προωθούν επενδύσεις για την υποστήριξη της
ενεργειακής ασφάλειας
Συνάντηση Κορυφής για την Ελληνική Οικονοµία και τις Επενδύσεις στο “22ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST
IN GREECE FORUM”
Σχετικά Άρθρα

Pyatt: Δέσµευση των ΗΠΑ η διασφάλιση του ρόλου της Ελλάδας ως πυλώνα
σταθερότητας στην Αν. Μεσόγειο
21/09/2020 - 19:15

Pyatt (πρέσβης ΗΠΑ): Σε δυτικά χέρια θα παραµείνουν τα λιµάνια της
Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας
01/12/2020 - 18:01
“Οι Ελληνοαµερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο και είναι
έτοιµες να ενισχυθούν ακόµα περισσότερο µέσα στο επόµενο έτος" υπογράµµισε ο πρέσβης
των ΗΠΑ Geoffrey R. Pyatt στην οµιλία στο “22ο ΕΤΗΣΙΟ CAPITAL LINK INVEST IN GREECE FORUM”
“Greece - Looking Ahead With Confidence” το οποίο πραγµατοποιείται ψηφιακά σήµερα και αύριο.
Αναφερόµενος στον ενεργειακό τοµέα ο κ. Pyatt επεσήµανε ότι " Με νέα εργαλεία πολιτικής όπως το US
Development Finance Corporation, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν στρατηγικές θαλάσσιες
επενδύσεις για την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής ολοκλήρωσης
Με κεντρικό θέµα “Greece – Looking Ahead With Confidence”, πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία και
εξαιρετική συµµετοχή το Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece
Forum “Greece – Looking ahead with Confidence”.την Τρίτη 15 & την Τετάρτη 16 Δεκεµβρίου, 2020 ως ψηφιακό
συνέδριο, σε συνεργασία µε το New York Stock Exchange και µεγάλες Διεθνείς Τράπεζες και Οργανισµούς,
καθώς επίσης και µε την ένθερµη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής και χρηµατοοικονοµικής
κοινότητας. 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. Η Ψηφιακή
µορφή του Συνεδρίου έδωσε τη δυνατότητα συµµετοχής και παρακολούθησης σε ένα παγκόσµιο κοινό.
Η προσέλκυση επενδύσεων είναι κρίσιµης σηµασίας για την επανέναρξη της οικονοµίας. Σε συνέχεια της
ανακοίνωσης του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχετικά µε τις 12 πρωτοβουλίες για τη στήριξη της οικονοµίας,
τις οποίες χαρακτήρισε ως «12 βήµατα αυτοπεποίθησης», και «γέφυρες που θα περάσουν την Ελλάδα και
τους Έλληνες από την υγειονοµική και οικονοµική αναταραχή στα ήρεµα νερά της προόδου και της
ελπίδας», το Capital Link Invest in Greece Forum πραγµατοποιήθηκε στην κατάλληλη χρονική στιγµή για να
µεταδώσει αυτό το µήνυµα σε ένα ευρύτερο και ιδιαίτερα στοχευµένο διεθνές κοινό, να ενισχύσει το
ενδιαφέρον και την εµπιστοσύνη των επενδυτών και να βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων.
Το Capital Link Invest in Greece Forum µέσα από την πορεία των 22 συναπτών ετών που διοργανώνεται,
έχει επιδοθεί σε συστηµατική προσπάθεια προβολής της Ελλάδος στο διεθνές επενδυτικό και
επιχειρηµατικό κοινό.
Ειδικότερα, φέτος, µε διάρκεια 2 ηµερών, 33 Ενότητες και 112 Οµιλητές, το Συνέδριο σκιαγράφησε µε
τρόπο ολοκληρωµένο, έγκυρο και διεισδυτικό τις τελευταίες εξελίξεις και προοπτικές της Ελληνικής
Οικονοµίας και Επιχειρηµατικών & Επενδυτικών Ευκαιριών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή,
προβάλλοντας επιχειρηµατικές και επενδυτικές ευκαιρίες σε κύριους κλάδους και τοµείς της οικονοµίας
καθώς και το κυβερνητικό πρόγραµµα για τη στροφή της οικονοµίας σε ένα νέο, βιώσιµο αναπτυξιακό
πρότυπο για την Ελλάδα του αύριο. Μίας οικονοµίας µε αυτοπεποίθηση: παραγωγικής, τεχνολογικά
προηγµένης, καινοτόµου, εξωστρεφούς, έξυπνης και ανταγωνιστικής, γεγονός το οποίο διέψευσε τους
απαισιόδοξους και προσέλκυσε την αναγνώριση των Ευρωπαίων εταίρων µας και τους επαίνους τους.
Η ατζέντα, τα θέµατα και η δοµή του Συνεδρίου διαµορφώθηκαν µε τρόπο ώστε να ενηµερώσουν και να
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ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των διεθνών επενδυτών καθώς συνδυάζουν την ελληνική και την
αµερικανική κυβερνητική προοπτική, µε την προοπτική των στελεχών του ιδιωτικού τοµέα, των διεθνών
χρηµατοδοτών και των διεθνών επενδυτών.
Οι Πρεσβεις της Ελλαδος στις ΗΠΑ & των ΗΠΑ στην Ελλαδα Ανοιξαν τις εργασίες του
Συνεδρίου µε οµιλια τους µε θεµα : GREECE - ON A SUSTAINABLE GROWTH PATH, FORGING
STRONGER TIES WITH THE UNITED STATES
Τους Πρεσβεις καλωσόρισε ο κ. Νίκος Μπορνόζης, Πρόεδρος, Capital Link Inc.
• H.E. Alexandra Papadopoulou - Ambassador of Greece to the United States
• H.E. Geoffrey R. Pyatt - U.S. Ambassador to the Hellenic Republic
H.E. Alexandra Papadopoulou - Ambassador of Greece to the United States, στην οµιλία της ανεφερε τα
εξής :
“Κυρίες και κύριοι,
Χαίροµαι πολύ να απευθυνθώ στο Φόρουµ αυτό σήµερα και να σας καλωσορίσω σε µια "γεύση Ελλάδας",
ως εισαγωγή σε ό,τι προσφέρει η Ελλάδα σε όρους επιχειρηµατικών και επενδυτικών ευκαιριών, υπό αυτές
τις πρωτοφανείς συνθήκες.
Αντιµετωπίζουµε την σοβαρότερη υγειονοµική κρίση της τελευταίας 100ετίας, καθώς και τη χειρότερη
παγκόσµια ύφεση από το τέλος του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Οι συνακόλουθες οικονοµικές προκλήσεις είναι
προφανείς, για όλους, για όλες τις χώρες. Ακόµα περισσότερο, για τις δοκιµαζόµενες προ-πανδηµίας
οικονοµίες, όπως της Ελλάδας, η οποία βρισκόταν σε διαδικασία εξόδου από µια σοβαρή 10ετή οικονοµική
κρίση, ενώ ακριβώς πριν την εκδήλωση της πανδηµίας είχαν διαµορφωθεί συνθήκες σταθερής οικονοµικής
ανάπτυξης.
Προηγουµένως, έως το 2019, η ελληνική οικονοµία επέδειξε θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης την τελευταία
τριετία, συγκεκριµένα 1,5% το 2017, 2% το 2018 και 1,9% το 2019, µε προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης άνω
του 2% και κατά το 2020. Οι επιδόσεις αυτές οφείλονταν σε µια εντυπωσιακή προσπάθεια διόρθωσης
σηµαντικών µακροοικονοµικών ανισορροπιών, αλλά και σε ένα εξαιρετικά φιλόδοξο, σύµφωνα µε
αξιολόγηση του ΟΟΣΑ, πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων.
Οµολογουµένως, η εξάπλωση της πανδηµίας σε παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα, ανέτρεψε τις
αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας κατά το 2020, προκαλώντας, αντίθετα, προσωρινή
ύφεση, συνεπεία της σηµαντικής κάµψης της οικονοµικής δραστηριότητας, κυρίως λόγω της µεγάλης
συµµετοχής του τουρισµού στο ΑΕΠ.
Ωστόσο, εν µέσω των εξαιρετικά αντίξοων συνθηκών και της σχετικής αβεβαιότητας για την εξέλιξη της
πανδηµίας παγκοσµίως, είναι σαφής η εµπιστοσύνη της οποίας απολαµβάνει η Ελλάδα στις αγορές, όπως
αντανακλάται στα επιτόκια των ελληνικών οµολόγων, σε ιστορικά σήµερα χαµηλά, ήδη και πριν την
έναρξη της πανδηµίας, προς στήριξη του θετικού επενδυτικού κλίµατος στη χώρα λόγω πρωτόγνωρα
χαµηλού κόστους δανεισµού.
Επιπλέον, στις αρχές Νοεµβρίου ο οίκος Moody’s αναβάθµισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας,
λόγω σταθερών προοπτικών, υπό συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης της παγκόσµιας οικονοµίας. Η εξέλιξη
αυτή συνιστά απόδειξη αυξηµένης εµπιστοσύνης για τη διαχείριση της τρέχουσας κρίσης, τις
συνεχιζόµενες µεταρρυθµιστικές πρωτοβουλίες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας.
Επίσης, περί τα µέσα Νοεµβρίου δηµοσιοποιήθηκε η 8η Έκθεση Αξιολόγησης των θεσµών για την Ελλάδα,
στην οποία αναγνωρίζεται η ταχεία και αποτελεσµατική αντίδραση της χώρας για την αντιµετώπιση της
πανδηµίας και των οικονοµικών επιπτώσεών της, αντίδραση η οποία συµβάλλει καθοριστικά στη ταχύτερη
επανεκκίνηση της οικονοµίας.
Στην ίδια Έκθεση επικροτήθηκε, επίσης, η πρόοδος σε σειρά µεταρρυθµίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών,
µε θετική επίδραση στο επενδυτικό περιβάλλον και στο οικονοµικό κλίµα, παρά τις αντίξοες συνθήκες.
Επιπλέον, εκτιµώνται προοπτικές ισχυρής ανάκαµψης το 2021, σε ρυθµό ανάπτυξης περί το 5%. Οι
προοπτικές αυτές ενισχύονται µέσω της βέλτιστης αξιοποίησης των σηµαντικών πόρων του Ταµείου
Ανάκαµψης της ΕΕ, βάσει του αντίστοιχου Εθνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, µε έµφαση
στις επενδύσεις στην ψηφιακή και στην πράσινη οικονοµία, για βιώσιµη και ταχύτερη δυνατή ανάκαµψη
της ελληνικής οικονοµίας.
Η Ελλάδα, σηµαντικός περιφερειακός κόµβος εκ της γεωστρατηγικής της θέσης στο σταυροδρόµι τριών
ηπείρων στη Μεσόγειο Θάλασσα, µε συγκριτικά πλεονεκτήµατα σε ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής ποιότητας
και στους τοµείς ναυτιλίας, τουρισµού, ενέργειας και εφοδιαστικών αλυσίδων, είναι πύλη στην αγορά 450
εκατ. ανθρώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε ευρύ φάσµα
τοµέων. Επίσης, το εθνικό πρόγραµµα αποκρατικοποιήσεων τροφοδοτεί την οικονοµική ανάπτυξη, µε
σηµαντικές εν εξελίξει ιδιωτικοποιήσεις, όπως, µεταξύ άλλων, σε τοµείς υποδοµών (ενέργεια, κοινής
ωφελείας, λιµένες) και ακίνητης περιουσίας, ιδίως τουριστικής αξιοποίησης (µαρίνες ανά τη χώρα κ.ά.).
Στον ενεργειακό τοµέα, ειδικότερα, σηµαντικός αριθµός βασικών ενεργειακών έργων τελούν υπό
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ανάπτυξη (TAP, IGB, IGI, FSRU), µε την υποστήριξη και τη συµβολή της ΕΕ, καθώς η Ελλάδα
µετασχηµατίζεται σε ενεργειακό κόµβο στην Ανατολική Μεσόγειο, µεγιστοποιώντας την ενεργειακή
ασφάλεια, την δική της, της ευρύτερης περιοχής, αλλά και της ΕΕ, προσφέροντας παράλληλα εξαιρετικές
επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε ενδιαφερόµενους επενδυτές. Η Ελλάδα και οι ΗΠΑ συνεργάζονται για την
ανάπτυξη έργων υποδοµής, ενεργειακή ασφάλεια και περιφερειακή σταθερότητα στην Ανατολική
Μεσόγειο, στο πλαίσιο του σχήµατος 3+1, από κοινού µε την Κύπρο και το Ισραήλ.
Ως προς τις σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, οι δύο χώρες έχουν ισχυρούς και µακροχρόνιους οικονοµικούς δεσµούς,
ενώ οι διµερείς σχέσεις βρίσκονται ιστορικά στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Στρατηγικός Διάλογος ΕλλάδαςΗΠΑ, σε εξέλιξη από το 2018, έχει επιτρέψει στενότερη σχέση µεταξύ των δύο χωρών στους τοµείς της
περιφερειακής συνεργασίας, της άµυνας και της ασφάλειας, του εµπορίου και των επενδύσεων, της
ενέργειας, της επιβολής του νόµου και των σχέσεων µεταξύ πολιτών. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του 2ου
Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου και της Υπο-Οµάδας για το Εµπόριο και τις Επενδύσεις, οι δύο χώρες
επιδιώκουν την περαιτέρω ανάπτυξη της διµερούς συνεργασίας σε σειρά τοµέων κοινού ενδιαφέροντος,
όπως καινοτοµία/τεχνολογία, νεοφυείς επιχειρήσεις, ενέργεια, πληροφορική, τουρισµός, υποδοµές. Ήδη,
άλλωστε, πραγµατοποιούνται σηµαντικές κοινές επενδύσεις σε ελληνικά ναυπηγεία, µε αµερικανικό
ενδιαφέρον για τους λιµένες Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, ενώ η τελευταία εξελίσσεται σε κόµβο
µεταφοράς αµερικανικού φυσικού αερίου προς την Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη.
Τον Ιανουάριο του 2020 κυρώθηκε από την ελληνική Βουλή η αναβαθµισµένη Συµφωνία Αµοιβαίας
Αµυντικής Συνεργασίας (MDCA) Ελλάδας-ΗΠΑ, η οποία είχε υπογραφεί κατά την επίσκεψη του Υπουργού
Εξωτερικών ΗΠΑ κ. Ποµπέο στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2019, για περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαµερικανικής αµυντικής συνεργασίας. Επίσης, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών
ΗΠΑ κ. Ποµπέο στην Ελλάδα τον Σεπτέµβριο 2020, υπεγράφη η Συµφωνία Επιστήµης και Τεχνολογίας (STA)
Ελλάδας-ΗΠΑ, µέσω της οποίας δροµολογούνται συµπράξεις ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα στο πεδίο της
καινοτοµίας, ενισχύοντας την ηγετική θέση της χώρας µας ως κόµβου έρευνας και τεχνολογίας στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Παρά τις παγκόσµιες οικονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας η ελληνική οικονοµία παραµένει σταθερή,
παρέχοντας ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον και προσελκύοντας συνεχές ενδιαφέρον από αµερικανικές
εταιρείες, χάρη στο υψηλής κατάρτισης ανθρώπινο δυναµικό της, όπως, άλλωστε, αποδεικνύεται µε την
πρόσφατη επένδυση της Microsoft στη χώρα µας, καθώς και µε την παρουσία στην ελληνική αγορά πολλών
άλλων µεγάλων αµερικανικών εταιρειών όπως οι Pfizer, Deloitte και Cisco.
Σε καλές και κακές χρονικές περιόδους, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι είναι πυλώνας σταθερότητας σε µια
περιοχή ιδιαίτερης αστάθειας, όπως είναι αυτή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης / Ανατολικής Μεσογείου.
Σταθερή δηµοκρατία µε πλήρη σεβασµό για τον σεβασµό του κράτους δικαίου και µε υψηλές θεσµικές
προδιαγραφές κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, εποµένως, αξιόπιστος εταίρος των ΗΠΑ,
έχοντας κοινές αξίες και στρατηγικούς στόχους.”
H.E. Geoffrey R. Pyatt - U.S. Ambassador to the Hellenic Republic, στη δική του οµιλία ανεφερε τα εξής
:
“Οι Ελληνοαµερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδο και είναι έτοιµες να
ενισχυθούν ακόµα περισσότερο µέσα στο επόµενο έτος υπογράµµισε ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ.
Όπως εξήγησε, στην Ουάσιγκτον έχει παγιωθεί η εικόνα ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα σταθερότητας,
ασφάλειας και ενεργειακής διαφοροποίησης στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, καθώς και
µια µοναδική πρόταση αξίας για τους Αµερικανούς επενδυτές.
«Κατά τη διάρκεια του προηγούµενου χρόνου, οι φιλικές προς την αγορά µεταρρυθµίσεις του
πρωθυπουργού Μητσοτάκη έχουν ενισχύσει τη φήµη της Ελλάδας ως αξιόπιστου προορισµού για
αµερικανικές επενδύσεις, ανοίγοντας το δρόµο για την αναδυόµενη οικονοµία της γνώσης στην Ελλάδα. Η
Microsoft θα επενδύσει σε ένα συγκρότηµα κέντρων δεδοµένων σε διάφορες τοποθεσίες στην Αθήνα, ενώ η
Amazon Web Services και η Digital Realty πρόκειται να ακολουθούν. Υποστηριζόµενες από τη συνεχή
συµµετοχή της Πρεσβείας στη Βόρεια Ελλάδα, αµερικανικές εταιρείες όπως η Pfizer, η Cisco και η Deloitte
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας», τόνισε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τις ενεργειακές εξελίξεις, ο Αµερικανός πρέσβης είπε ότι «µε τον πρόσφατα ολοκληρωµένο
Διαδριατικό Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ), ο οποίος διασυνδέει την Ελλάδα µε τη Βουλγαρία, την πλωτή
µονάδα αεριοποίησης υγροποιηµένου φυσικού αερίου και τις νέες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η
Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
συµβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών και των διαδροµών. Οι Ηνωµένες Πολιτείες έχουν γίνει µια
από τις κύριες πηγές υγροποιηµένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα, το οποίο θα χρησιµεύσει ως καύσιµο
µετάβασης στον πράσινο µετασχηµατισµό της Ελλάδας. Οι αµερικανικές εταιρείες ανανεώσιµων πηγών
εκµεταλλεύονται επίσης τους πλούσιους φυσικούς πόρους της Ελλάδας. Με νέα εργαλεία πολιτικής όπως
το US Development Finance Corporation, οι Ηνωµένες Πολιτείες και η Ελλάδα προωθούν στρατηγικές
θαλάσσιες επενδύσεις για την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής
ολοκλήρωσης».
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Τέλος, ο Τζέφρι Πάιατ αναγνώρισε ότι η Ελλάδα έχει αναδειχθεί ως πηγή λύσεων στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. «Τα µεγάλα βήµατα (στην ελληνική εξωτερική πολιτική), όπως η
Συµφωνία των Πρεσπών και το δίκτυο τριµερών συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο, βοήθησαν στην
επανατοποθέτηση της ελληνικής διπλωµατίας. Είµαι βέβαιος ότι η Ελλάδα βρήκε µια συνταγή για
οικονοµική επιτυχία και ανυποµονούµε να επιταχύνουµε τη συνεργασία µας και να οδηγήσουµε την
οικονοµική µας σχέση σε νέα ύψη το 2021», σηµείωσε χαρακτηριστικά.”
www.worldenergynews.gr
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Τι έχει
να χάσει η Άγκυρα, πώς µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει η επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον κατά της
Άγκυρας για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.

Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο
για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει ότι
υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.

Τι έχει να χάσει η Τουρκία από τις κυρώσεις
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν
τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι Ηνωµένες
Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς.
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Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Απαγόρευση χορήγησης αδειών για αγαθά και τεχνολογία
Απαγόρευση χορήγησης δανείων και πιστώσεων ύψους έως και 10 εκ δολάρια ετησίως
Απαγόρευση βοήθειας από την αµερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών

Εκεί, όµως, που αναµένεται να «πονέσει» περισσότερο η Τουρκία είναι στα
προγράµµατα κατασκευής και αναβάθµισης οπλικών συστηµάτων και
µαχητικών, τα οποία ουσιαστικά «παγώνουν».
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
1.
2.
3.
4.

Η
Η
Η
Η

εξαγωγή του επιθετικού ελικοπτέρου ΑΤΑΚ Τ-129
κατασκευή του εκπαιδευτικού αεροσκάφους Hurjet
κατασκευή µεταγωγικών ελικοπτέρων Τ-70
αναβάθµιση των F-16 µε νέο ραντάρ AESA

Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα
σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.

Οι εκτιµήσεις Ελλήνων διεθνολόγων για τις αµερικανικές κυρώσεις κατά της
Άγκυρας
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον βάζουν
την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς
όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.
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Ψυχρολουσία στην Τουρκία – Απαντά µε απειλές για αντίποινα και NAVTEX
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των
ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.

Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει «την
αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις
«έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».

Ικανοποίηση στην Αθήνα – Τι έχει να κερδίσει από τις κυρώσεις
Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
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εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
Γράψτε το σχόλιό σας
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη
θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης
και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό
Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του
επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
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τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η
Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας
και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Οµιλία Τζ.Πάιατ στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum: Ως… «ατζέντης» της
ΟΝΕΧ µίλησε ο Αµερικανός πρεσβευτής
Οι προαλειφόµενοι ως νέοι ιδιόκτητες των ναυπηγείων Ελευσίνας οφείλουν 40 εκατ. € για τη συµµετοχή
τους
Newsroom
email: [email protected]
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Aναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ
αβαφερ΄λοµενος στην εταιρεία ΟΝΕΧ και τα ναυπηγεία Ελευσίνας:
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Ναυτικό των
ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και
αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX
να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε
συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Σύµφωνα πάντως µε πληροφορίες του pronews.gr ο DFC έχει παγώσει το ενδιαφέρον του µετά
το µπλοκάρισµα της απόκτησης των ναυπηγείων Σκαραµαγκά, αλλά το ενδιαφέρον
βρίσκεται αλλού.
Στο ότι οι µέχρι πρότινος ιδιόκτητες των ναυπηγείων Ελευσίνας ζητούν από την ΟΝΕΧ περί
τα 40 εκατ. € ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό της συµµετοχής της ΟΝΕΧ στα ΝΒΕΕ και
στο Νεώριο.
Αυτό το ποσό απλά δεν έχει κατατεθεί και κύκλοι της αγοράς εκφράζουν τη σοβαρή
αµφιβολία τους κατά πόσο υπάρχουν τα χρήµατα αυτά στα ταµεία της ελληνικής ή
αµερικανικής (κανείς δεν γνωρίζει µε σιγουριά) εταιρείας.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Αναφερόµενος στη νέα αµερικανική διοίκηση του Τζόε Μπάιντεν ο Τζ.Πάιατ είπε:
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
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τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην
Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
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κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία. Πάιατ
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην Ανατ. Μεσόγειο
και τα Δυτ. Βαλκάνια
Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Τζέφρι Πάιατ διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα
συνεχίζουν να χτίζουν πολύ γερά θεµέλια στη µεταξύ τους οικονοµική σχέση.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
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εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας του κορονοϊού.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
πηγή: news247.gr
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Πάιατ: Η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον
ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

«Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι το µέλλον - το αέριο
θα είναι το καύσιµο µετάβασης»
Ειδική αναφορά στις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ στον ενεργειακό τοµέα έκανε ο Αµερικανός πρέσβης στη
χώρα µας, Τζέφρι Πάιατ, κατά την οµιλία του στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο
(16/12) και την Πέµπτη (17/12) στην Αθήνα ο Αµερικανός υπουργός Ενέργειας, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο κ. Πάιατ εστίασε
στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό
χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε, µάλιστα, πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της χώρας µας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Επίσης, το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής στην Ανατολική Μεσόγειο και στα
Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης. «Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ - Ελλάδας χαίρει
διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση
στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την
Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική
Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια», επισήµανε περαιτέρω.
Εξίσου, σύµφωνα µε το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ
θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την
οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα µας.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
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ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο κ. Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι
εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και
το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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S- 400 : Οι αµερικανικές κυρώσεις φέρνουν «παγωµάρα» στην Τουρκία – Τι έχει
να χάσει η Άγκυρα, πώς µπορεί να βγει κερδισµένη η Αθήνα
Νέο κεφάλαιο στις σχέσεις ΗΠΑ και Τουρκίας ανοίγει µε την επιβολή κυρώσεων από την Ουάσιγκτον στην
Άγκυρα για τους ρωσικούς πυραύλους S-400. Έπειτα από µια τετραετία, κατά την οποία οι δύο χώρες
ήρθαν πιο κοντά, από ποτέ χάρη στην εκτίµηση του Ντόναλντ Τραµπ προς το πρόσωπο του Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, η αλλαγή εξουσίας στις ΗΠΑ βάζει στον «πάγο» την καλή σχέση που είχαν αναπτύξει τα δύο
κράτη.
Η αλλαγή αυτή πολιτικής δεν είναι τυχαία, αλλά πρόκειται για µια γραµµή – διαφορετική από αυτή που
ακολούθησε ο Τραµπ – της νέας κυβέρνησης Τζο Μπάιντεν, καθώς θεωρείται δεδοµένο ότι ο νέος
πρόεδρος θα θέσει ξεκάθαρες κόκκινες γραµµές στην εξωτερική πολιτική του Ερντογάν.
Εκφράζοντας την αγανάκτησή της, η Τουρκία απείλησε µε αντίποινα και υπαινίχθηκε ακόµη και
«πραξικόπηµα Μπάιντεν». Από την άλλη, διπλωµάτες του Στέιτ Ντιπάρτµεντ εξήγησαν ότι η απόφαση για
τις κυρώσεις δεν ήταν εύκολη, αλλά… το ποτήρι ξεχείλισε µετά από αλλεπάλληλες διπλωµατικές
προσπάθειες για να πειστεί η Άγκυρα να αποσύρει το ρωσικό οπλικό σύστηµα.

Την ίδια ώρα, αν η Τουρκία δεν αλλάξει στάση, δεν αποκλείεται η επιβολή και νέων, ακόµη πιο αυστηρών
κυρώσεων που θα επηρεάσουν και τις τουρκικές ένοπλες δυνάµεις. Η Τουρκία µπορεί επίσης να τιµωρηθεί
µε το να περιοριστεί η δυνατότητα της να έχει πρόσβαση σε αµερικανική τεχνολογία, σε αµερικανικά
όπλα, σε αµερικανική εκπαίδευση, σε αµερικανική συνεργασία.
Αίνιγµα αποτελεί και η στάση του Τραµπ, ο οποίος είχε προειδοποιήσει ότι θα ασκήσει βέτο στο νοµοσχέδιο
για τον αµυντικό προϋπολογισµό των ΗΠΑ, στο οποίο περιλαµβάνονται και οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας.
Αν και το νοµοσχέδιο αυτό έχει υπερψηφιστεί εδώ και µέρες πλέον, ο απερχόµενος πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
το έχει σχολιάσει, καθώς είναι περισσότερο απασχοληµένος µε τη σταυροφορία του να αποδείξει ότι
υπήρξε νοθεία στις προεδρικές εκλογές της χώρας του.

Τι έχει να χάσει η Τουρκία από τις κυρώσεις
Οι αµερικανικές κυρώσεις πλήττουν τον πυρήνα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς της στερούν
τόσο την εισαγωγή τεχνογνωσίας όσο και πολύτιµο ρευστό από την εξαγωγή σε τρίτες χώρες.
Ήδη υπάρχει πρόβληµα µε τη ροή ανταλλακτικών, καθώς στις κυρώσεις περιλαµβάνεται απαγόρευση
εισαγωγής ανταλλακτικών ή οπλικών συστηµάτων από τις ΗΠΑ.
Οι κυρώσεις απειλούν συνολικά την βιωσιµότητα της τουρκικής αµυντικής βιοµηχανίας, αφού όχι µόνο
σταµατάει η χορήγηση δανείων και πιστώσεων από την αµερικανική τράπεζα εξαγωγών αλλά οι Ηνωµένες
Πολιτείες αναµένεται να απαιτήσουν την ίδια στάση και από άλλους διεθνείς χρηµατοοικονοµικούς
οργανισµούς.
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Μεταξύ άλλων οι κυρώσεις προβλέπουν:
Τα κυριότερα προγράµµατα που πλήττονται είναι:
Όσον αφορά στα ελικόπτερα Τ-79, αυτά αποτελούν αποτελούν αντίγραφα των αµερικανικών Black Hawk
και κατασκευάζονται στην Τουρκία κατόπιν παραχώρησης των σχετικών αδειών. Με την επιβολή των
κυρώσεων, η Τουρκία δεν θα µπορεί να ολοκληρώσει το πρόγραµµα αλλά ούτε και να εξάγει τα ελικόπτερα
σε άλλες χώρες.
Την ίδια τύχη φαίνεται πως θα έχει και το τουρκικό ελικόπτερο T-129, το οποίο ήταν εφοδιασµένο µε
αµερικανικούς κινητήρες. Οι ΗΠΑ είχαν µπλοκάρει την εξαγωγή 50 ελικοπτέρων στο Πακιστάν µε την
Τουρκία να αναζητά νέους πελάτες στη διεθνή αγορά. Πλέον, ακόµη και αυτό το ενδεχόµενο
αποµακρύνεται µετά την απαγόρευση εξαγωγών αµερικανικών αµυντικών υλικών.
Τέλος, παρελθόν φαίνεται πως αποτελεί σύντοµα και το φιλόδοξο σχέδιο αναβάθµισης των τουρκικών F-16
µε σύγχρονο ραντάρ που κατασκευάζει η τουρκική εταιρεία Aseslan.
Η εξέλιξη αυτή πάντως, φέρνει την Τουρκία ένα βήµα πιο κοντά και στην οριστική αποποµπή από το
πρόγραµµα των αεροσκαφών F-35 ενώ χωρίς την αµερικανική βοήθεια, η ανάπτυξη τουρκικού µαχητικού
5ης γενιάς, µοιάζει µε σενάριο επιστηµονικής φαντασίας.
Το µήνυµα ότι η εποχή της ανοχής στην αυθαιρεσία Ερντογάν τελείωσε στέλνουν οι αµερικανικές
κυρώσεις εκτιµούν οι διεθνολόγοι.
«Η Αµερική περνάει ένα µήνυµα τώρα στην Τουρκία. Κοίτα τι µπορεί να πάθεις άµα συνεχίσεις αυτόν τον
δρόµο. Αλλά σε επόµενο βήµα µπορώ να στο κάνω πιο αυστηρό. Περιµένω να δω πως θα αντιδράσεις» λέει
στον ΣΚΑΪ ο Άγγελος Συρίγος, Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων-Βουλευτής ΝΔ.
«Σηµατοδοτούν την επιστροφή της Αµερικής στην περιοχή µετά από χρόνια αποστασιοποίησης και µαζί και
του ΝΑΤΟ. Δεύτερον δίνουν ένα σήµα στους Ευρωπαίους να προχωρήσουν πιο δυναµικά και τρίτον βάζουν
την σχέση της Τουρκίας µε την Αµερική και την Δύση ευρύτερα µέσα σε ένα πλαίσιο µε αµερικανικούς
όρους» εξηγεί ο Δηµήτρης Καιρίδης, Διεθνολόγος – Βουλευτής ΝΔ.
«Οι S400 αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου. Οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να επανοριοθετήσουν τις
σχέσεις Τουρκίας Ρωσίας προσφέροντας ανταλλάγµατα αλλά και ισχυρά µαστίγια προς αυτήν την
κατεύθυνση» αναφέρει ο Σωτήρης Σέρµπος, Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής.
«Εάν βαδίσουν τον δρόµο της όξυνσης και της αντιπαράθεσης τότε θα πλήξουν και την θέση τους στο
ΝΑΤΟ και την όποια στρατηγική σχέση έχουν µε τις ΗΠΑ και οι Αµερικάνοι θα προχωρήσουν σε αύξηση της
παρουσίας τους σε όµορες χώρες συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας» υπογραµµίζει ο κ. Καιρίδης.
Σαν πληγωµένο θηρίο, η Τουρκία απάντησε µε απειλές και λεονταρισµούς στο άκουσµα των κυρώσεων των
ΗΠΑ.
Η τουρκική εθνοσυνέλευση επέδειξε σπάνια ενότητα σήµερα καταδικάζοντας τις αµερικανικές κυρώσεις
για την αγορά των ρωσικών αµυντικών συστηµάτων και ανέφερε πως η χώρα δεν θα διστάσει να
προστατεύσει τον εαυτό της µπροστά σε απειλές.
Σε µια κοινή ανακοίνωση, τα τέσσερα από τα πέντε µεγάλα πολιτικά κόµµατα του τουρκικού κοινοβουλίου
επισήµαναν πως οι σχέσεις µε τις ΗΠΑ, συµµάχου χώρας στο ΝΑΤΟ, θα πρέπει να βασίζονται στον
αµοιβαίο σεβασµό, τονίζοντας πως οι κυρώσεις για τους ρωσικούς S-400 δεν «συνάδουν µε το πνεύµα της
συµµαχίας».
«Απορρίπτουµε την απόφαση των αµερικανικών κυρώσεων που ανακοινώθηκε την 14η Δεκεµβρίου του
2020. Η Τουρκία δεν θα διστάσει ποτέ να κάνει οποιοδήποτε αναγκαίο βήµα για να προστατεύσει την
εθνική ασφάλειά της», σηµειώνεται στην ανακοίνωση.
«Καλούµε τις ΗΠΑ να απορρίψουν αυτό το σοβαρό σφάλµα αµέσως», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η
Τουρκία δεν θα κάνει βήµα πίσω µπροστά στις απειλές ή τις κυρώσεις».
Πάντως, οι τουρκικές απειλές για αντίποινα είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση εκτιµούν οι
ειδικοί, προσθέτοντας ότι ήδη η Τουρκία κάνει κινήσεις καλής θέλησης.
Μάλιστα, η Άγκυρα συνέχισε τις προκλήσεις δεσµεύοντας για περιοχή για άσκηση µέσα στην καρδιά ήδη
δεσµευµένης από την Ελλάδα περιοχής βορείως της Λήµνου και την περιοχή µεταξύ Ρόδου και
Καστελόριζου από την Τετάρτη µέχρι και την Παρασκευή.

O Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε επικοινωνία µε τον οµόλογό του, Μάικ Ποµπέο, για να εκφράσει «την
αντίδραση της Τουρκίας στην απόφαση των ΗΠΑ». Νωρίτερα σε εµπρηστικές δηλώσεις για τους S-400 είχε
προβεί και ο υπουργός Άµυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, τονίζοντας ότι οι αµερικανικές κυρώσεις
«έχουν διαταράξει όλες τις αξίες της συµµαχίας µας µε τις ΗΠΑ».
Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
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Ικανοποίηση για την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία για την προµήθεια των S-400
εξέφρασε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
Υπό το πρίσµα των κυρώσεων, ο Νίκος Δένδιας είχε συνάντηση µε τον Αµερικανό πρέσβη, Τζέφρι Πάιατ,
την Τρίτη. Μάλιστα, ο κ. Πάιατ έστειλε το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα
που µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Οι διεθνολόγοι εκτιµούν ότι η συγκυρία αυτή είναι προς όφελος των ελληνικών συµφερόντων, καθώς οι
κυρώσεις κόβουν την φόρα του Ερντογάν στο κρίσιµο διάστηµα µέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του
Τζο Μπάιντεν.
«Αυτό σηµαίνει, σε µία Τουρκία που ετοιµαζόταν να δράσει είτε στην Ανατολική Μεσόγειο είτε στην Συρία
περνάει ένα µήνυµα να αυτοσυγκρατηθεί, έρχεται στην κατάλληλη στιγµή για τα ελληνικά συµφέροντα»
υπογραµµίζει ο κ. Συρίγος.
Εξάλλου, η χώρα µας – στη σκιά των συνεχόµενων τουρκικών προκλήσεων – ενισχύει την άµυνα της: ο
Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε από τη Βουλή σήµερα ότι µέσα στις επόµενες µέρες θα υπογραφεί η
συµφωνία µε τη Γαλλία για την προµήθεια 18 αεροσκαφών Rafale.
Σύµφωνα µε πληροφορίες του MEGA, υπήρξε εκτενής συζήτηση την περασµένη Τετάρτη ανάµεσα στον
υπουργό Εθνικής Άµυνας και στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού, καθώς η συµφωνία θα έρθει στις 17
Δεκεµβρίου στη Βουλή προκειµένου όλα να είναι έτοιµα για τις τελικές υπογραφές στις 23 του µήνα,
ηµεροµηνία άφιξης στην Αθήνα της Γαλλίδας υπουργού Άµυνας για τα 12 µεταχειρισµένα και 6 καινούργια
µαχητικά Rafale, ενώ ξανανοίγει η πιθανή αγορά γαλλικών φρεγατών.
Γράψτε το σχόλιό σας
ΠΗΓΗ in.gr
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήµατα των ΗΠΑ στην Ανατ.
Μεσόγειο
Ο πρέσβης των ΗΠΑ παραδέχτηκε ότι τα τελευταία χρόνια χτίζουν πολύ γερά θεµέλια
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα
συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη
θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ,
Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς
προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ
έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
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αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη
Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και
συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές
επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά
τη διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: H Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσει στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
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εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Στην Αθήνα ο υπ. Ενέργειας των ΗΠΑ – Για αύξηση της οικονοµικής σχέσης
µίλησε ο Πάιατ
«Οι αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν λόγω της αξίας και της
σταθερότητας που προσφέρει»
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα
κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη
θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν
Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς
προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον
ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η
αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε
τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων
της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου
περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ,
και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της
κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
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προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη
λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως
βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και
θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: H Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσει στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
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ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Ακολουθήστε το στο Google News και µάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, στο
Πηγή
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Πάιατ: Η Ελλάδα δίνει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο.
www.naftemporiki.gr
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα
συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη
επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν
Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου
στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας σ την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως ο ι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας»
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την
απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Η αµυντική συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής
εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου
Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance
Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα
βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της
Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Επενδύσεις
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι α µερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
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σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη
σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε
τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας
στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και
συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές
επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει
σηµειώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση
κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις , λέγοντας
πως βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΜΠΕ
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και
στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital
Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα
κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
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ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο
Follow @thetimesgr
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
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τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Ειδήσεις σήµερα
Μητσοτάκης: Τις επόµενες ηµέρες υπογράφουµε τη συµφωνία για τα Rafale
Κορωνοϊός: Στα 1.240 τα νέα κρούσµατα – 98 θάνατοι
Σταύρος Νιάρχος – Ντάσα Ζούκοβα: Περιµένουν το πρώτο τους παιδί
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο -–.gr
Follow @thetimesgr
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Πάιατ: H Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσει στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
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αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Ακολουθήστε το στο Google News και µάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, στο
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
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επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση των ναυπηγείων Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα, και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα
κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών
της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε
ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte,
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού
κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης
ως πύλης προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, έπειτα από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο

Στην Αθήνα την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας των
Ηνωµένων Πολιτειών, Νταν Μπρουγιέτ.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουγιέτ, «που
θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑΕλλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές

https://www.huffingtonpost.gr/
Publication date: 15/12/2020 21:37
Alexa ranking (Greece): 187
https://www.huffingtonpost.gr/entry/tzefri-paiat-e-ellada-mporei-na-dosei-leseis-sti...

εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι
εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και
το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας
και ΗΠΑ
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο "Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση".
"Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια" επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια
των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη
θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν
Μπρουλέτ (Dan Brouillette), "που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου
στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας".
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. "Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών" ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της "τολµηρής πράσινης ατζέντας" που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. "Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση" στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν "λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας". Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
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τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την "εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο" που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος "Ηρακλής" στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συµβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσµο στο thetoc.gr
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ΠΑΙΑΤ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
Ο Αµερικανός πρέσβης διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά
θεµέλια των τελευταίων ετών και το 2021.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο
Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα
κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
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εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται ψηφιακά σήµερα και αύριο, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
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Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι
εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και
το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το έργο του
καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές ελληνικές
κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα
ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη
χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: H Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσει στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο

Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να
χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών και θα
αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
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και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Γράψτε το σχόλιό σας
A
A
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Mitsotakis and Pyatt among speakers at 22nd Capital Link Forum (video)
The 22nd Annual, Capital Link Invest in Greece Forum: Greece – Looking Ahead with Confidence presents top-level
speakers discussing a comprehensive, authoritative, and insightful blueprint on business and investment opportunities
in Greece.
Speakers from the U.S. and Greek Governments, Private Sector CEOs, and International Bankers and Investors are
participating in the Virtual Forum available to a global audience on Tuesday, Dec. 15 and Wednesday, Dec. 16, 8:30
AM-3:40 PM EST.
This is an International Summit about Greece in New York organized in cooperation with the New York Stock
Exchange (NYSE) and major global investment banks.
This year, the Forum will focus on two main themes: The specific government and private sector initiatives to steer
Greece through the COVID-19 economy, position it for a return to a sustainable growth economy, and attract foreign
investment, and a blueprint of the trends, developments, business and investment opportunities in each of the main
sectors of the economy.
U.S. Ambassador to Greece Geoffrey Pyatt is among those participating in the 22nd Annual Capital Link Invest in
Greece Forum taking place online on Dec. 15-16. On the first day of the Forum, Ambassador Pyatt spoke of Greece
as a country "that can deliver solutions to the challenges that the United States faces in the Eastern Mediterranean
and Western Balkans."
Pyatt referred to what Prime Minister Kyriakos Mitsotakis had said during his visit to the White House in January,
when he told President Trump that he wanted "to see the U.S.-Greece trade and investment relationship rise to the
same high level as our defense and security cooperation."
The ambassador also underlined that "the United States shares that goal."
The American diplomat also praised the work carried out so far by the Greek Ministry of Digital Governance and
Minister Kyriakos Pierrakakis, saying that his team has “made tremendous progress in digitizing government
processes during the pandemic."
Greek Ambassador to the U.S. Alexandra Papadopoulou also spoke at the Forum noting that, “Despite the global
economic impact of the pandemic, the Greek economy remains stable, providing a favorable investment environment
and attracting constant interest from U.S. companies, thanks to its highly trained human resources, as evidenced by
the recent investment of Microsoft in our country, as well as with the presence in the Greek market of many other
large U.S. companies such as Pfizer, Deloitte, and Cisco.
“In good and bad times, Greece has proven to be a pillar of stability in the Southeastern Europe / Eastern
Mediterranean region. A stable democracy with full respect for the rule of law and with high institutional standards of a
Member State of the European Union, and, therefore, a credible partner of the United States, having common values
and strategic goals.”
Prime Minister of Greece Kyriakos Mitsotakis noted in his speech that when he addressed the 21st Capital Link
Invest in Greece Forum last year, “no one could have predicted the magnitude and nature of the challenges the world
was about to face.”
He said that his “near term priority is to make sure that we keep jobs alive and that businesses and workers receive
the support they need to get through this difficult period.”
Mitsotakis also said, “I am confident that once we recover, the productive capacity of the economy won’t have been
severely damaged,” adding that “in spite of 2020’s turbulence… the main point I made last year is no less relevant, we
were elected on a platform of reforms to change the country. I firmly believe that Greece deserves to be at the
forefront of global policy-making and I am confident that as the pandemic subsides Greece will be on the side of the
winners with a rapid recovery fueled by the reforms that have already been put in place.”
“The pandemic also creates significant opportunities,” Mitsotakis said, noting that “it has shown that decentralized and
remote working is here to stay and in this case, I cannot think of many places to live that combine the set of
advantages that Greece has to offer- a country blessed with natural beauty and a government focused on attracting
global capital.”
Mitsotakis also pointed out some of the tax reforms and mentioned that “we are also introducing a series of tax
incentives for Greeks of the diaspora but also for foreigners who choose to work in Greece. We have a significant
global talent pool that we can leverage to attract investments and enhance our growth prospects.”
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“When it comes to cutting down the red tape for investments we have taken decisive steps to ease the burden for
businesses by simplifying licensing and removing obstacles that distract them from doing what they’re meant tocreate products and services,” Mitsotakis said.
Greece will achieve an average growth rate of 3.5 percent in the years 2021 to 2030, said Bank of Greece Governor
Yannis Stournaras during the Capital Link Forum, provided Greece remains committed to structural reforms.
He pointed out that his projected figures were based on the 72 billion euros in financial support that Greece will absorb
from the EU's Structural Funds and Cohesion Funds, and also from the Next Generation EU (NGEU) recovery
response plan to the coronavirus crisis.
The proposals included in the EU's Recovery and Resilience Facility (RRF) plan for Greece are fully aligned with the
Bank of Greece's recent policy proposals, he noted.
The Forum continues online:
To access the agenda:
https://forums.capitallink.com/greece/2020/
For complimentary registration:
https://forumgreece2020.capitallink.com/
Read more at thenationalherald.com
RELA TED TOPICS: Greece, Greek tourism news, Tourism in Greece, Greek islands, Hotels in Greece, Travel to
Greece, Greek destinations, Greek travel market, Greek tourism statistics, Greek tourism report
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Δυναµικό come back στην αγορά οµολόγων από ελληνικές εισηγµένες και
τράπεζες το 2021 - [Capital.gr]
Της Ελευθερίας Κούρταλη Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αφήσουν την άµυνα και να βγουν στην
επίθεση το 2021, επιστρέφοντας δυναµικά στην αγορά οµόλογων, όπως ειπώθηκε σε πάνελ για τα ελληνικά
οµόλογα και τις επενδυτικές ευκαιρίες που διοργανώθηκε κατά το 22ο συνέδριο του Capital Link Invest in
Greece, όπου και επισηµάνθηκαν τα εντυπωσιακά ρεκόρ που κατέγραψαν τα ελληνικά κρατικά οµόλογα
µετά το sell-off του Μαρτίου και τα οποία έφτασαν σήµερα να διαπραγµατεύονται µε ιστορικά χαµηλές
αποδόσεις και την 10ετία στο 0,55% µόλις. Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner - Milbank LLP, ο οποίος και
συντόνισε το πάνελ, τόνισε πως παρά το σοκ της πανδηµίας και το έντονο sell-off του Μαρτίου οι αγορές
χρέους κατάφεραν να επιστρέψουν δριµύτερες και να τροφοδοτήσουν τις κεφαλαιαγορές µε ρευστότητα,
σηµειώνοντας πως οι επιχειρήσεις διεθνώς κατάφεραν να αντλήσουν πάνω από 3,5 τρισ. δολάρια µεσώ
εκδόσεων χρέους, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Ο κ.
Της Ελευθερίας Κούρταλη Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αφήσουν την άµυνα και να βγουν στην
επίθεση το 2021, επιστρέφοντας δυναµικά στην αγορά οµόλογων, όπως ειπώθηκε σε πάνελ για τα ελληνικά
οµόλογα και τις επενδυτικές ευκαιρίες που διοργανώθηκε κατά το 22ο συνέδριο του Capital Link Invest in
Greece, όπου και επισηµάνθηκαν τα εντυπωσιακά ρεκόρ που κατέγραψαν τα ελληνικά κρατικά οµόλογα
µετά το sell-off του Μαρτίου και τα οποία έφτασαν σήµερα να διαπραγµατεύονται µε ιστορικά χαµηλές
αποδόσεις και την 10ετία στο 0,55% µόλις. Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner - Milbank LLP, ο οποίος και
συντόνισε το πάνελ, τόνισε πως παρά το σοκ της πανδηµίας και το έντονο sell-off του Μαρτίου οι αγορές
χρέους κατάφεραν να επιστρέψουν δριµύτερες και να τροφοδοτήσουν τις κεφαλαιαγορές µε ρευστότητα,
σηµειώνοντας πως οι επιχειρήσεις διεθνώς κατάφεραν να αντλήσουν πάνω από 3,5 τρισ. δολάρια µεσώ
εκδόσεων χρέους, που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Ο κ.
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Δυναµικό come back στην αγορά οµολόγων από ελληνικές εισηγµένες και
τράπεζες το 2021
***
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αφήσουν την άµυνα και να βγουν στην επίθεση το 2021, επιστρέφοντας
δυναµικά στην αγορά οµόλογων, όπως ειπώθηκε σε πάνελ για τα ελληνικά οµόλογα και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που διοργανώθηκε κατά το 22ο συνέδριο του Capital Link Invest in Greece, όπου και
επισηµάνθηκαν τα εντυπωσιακά ρεκόρ που κατέγραψαν τα ελληνικά…
Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.g
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Τζέφρι Πάιατ: «Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ
στην Αν. Μεσόγειο»

Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του
γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον
κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας»
επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω
ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις
σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε
πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο
Τζέφρι Πάιατ εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον
ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και
ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το
πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των
ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και
αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του
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Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι
επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές
δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά
υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη
σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα,
ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα
µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο
εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση
κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την
προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη
λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται
για το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε
πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται ψηφιακά σήµερα και αύριο, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
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Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη
Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι
εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και
το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το έργο του
καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές ελληνικές
κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα
ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη
χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή dikaiologitika.gr
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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece

Ενηµερωτικό σηµείωµα για την οµιλία του Πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link
Invest in Greece
«Η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία
του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum. Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την
Ελλάδα που πραγματοποιείται στη Νέα Υόρκη σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και τη
συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.
Μιλώντας στη φετινή διοργάνωση που πραγματοποιείται διαδικτυακά και έχει τίτλο «Ελλάδα – Κοιτώντας
μπροστά με αυτοπεποίθηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι παρά την αναταραχή που έφερε
στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσµο η πανδηµία, το βασικό µήνυµα από το 2019 παραµένει επίκαιρο:
«Εκλεγήκαμε με μια πλατφόρμα μεταρρυθμίσεων για να αλλάξουμε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως
αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο.
Και είμαι σίγουρος πως με την υποχώρηση της πανδημίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών,
έχοντας πετύχει μια γρήγορη ανάκαμψη η οποία θα ενισχύεται από τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη
εφαρµοστεί».
Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τους επενδυτές να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας
αλλά και τους εργαζόμενους από άλλες χώρες να πάρουν την απόφαση να εργαστούν από την Ελλάδα
λαµβάνοντας υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει.
Και αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Παρά την πανδημία, έχουμε εισροή ξένων
άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η Volkswagen ξεκίνησε
πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε ένα από τα νησιά μας. Η
Pfizer, εντυπωσιασμένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα
δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης» σηµείωσε.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που
περιλαμβάνονται στο πλάνο για την αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα σχέδια που
συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή μας έχουν στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσμα αλλά και να
διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό».
Με δεδομένο ότι η πανδημία της Covid-19 έδειξε ότι η αποκεντρωμένη, εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για
να μείνει, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά μέρη που θα μπορούσε κανείς να ζήσει,
τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογημένη με
φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου».
Μειώνουµε τους φόρους
«Έχοντας μειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος και μερίσματος, τώρα μειώνουμε και τη
φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.
Παράλληλα με την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στην
ψηφιοποίηση του δημοσίου: «Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε πολυάριθμες υπηρεσίες και διαδικασίες που
απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχημα για την άρση των
εμποδίων και την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την
πρόσβαση σε όλους».
Ολόκληρη η παρέµβαση του Πρωθυπουργού στο Συνέδριο του Capital Link:
Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην ομιλία μου με αφορμή το 21o ετήσιο Capital
Link, κανένας δεν θα μπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των προκλήσεων που θα
αντιμετώπιζε ο πλανήτης μας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες τις χώρες του
κόσμου σε σημαντικές προσαρμογές με στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της
πανδηµίας.
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Η απόλυτη, άμεση προτεραιότητά μου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσμα, είμαι σίγουρος πως όταν η χώρα
ανακάµψει, η παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα.
Ωστόσο, παρά την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν μαζί με αυτή τη χρονιά, το βασικό μήνυμα
από το 2019 παραμένει επίκαιρο. Εκλεγήκαμε με μια πλατφόρμα μεταρρυθμίσεων για να αλλάξουμε την
χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή χάραξης των
πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και είμαι σίγουρος πως με την υποχώρηση της πανδημίας, η Ελλάδα θα
είναι στην πλευρά των νικητών, έχοντας πετύχει μια γρήγορη ανάκαμψη η οποία θα ενισχύεται από τις
µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη εφαρµοστεί.
Αυτή η πανδημία δημιουργεί επίσης και σημαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αν μη τι
άλλο, η πανδημία μας έδειξε ότι η αποκεντρωμένη εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για να μείνει. Και σε
αυτή την περίπτωση, δεν μπορώ να σκεφτώ πολλά μέρη που θα μπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία
συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήματα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογημένη με φυσική
οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου.
Έχοντας μειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήματος και μερίσματος, τώρα μειώνουμε και τη
φορολόγηση της μισθωτής εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των χαμηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης.
Επίσης, εισαγάγουμε και μια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους Έλληνες της διασποράς, αλλά και
τους ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουμε μια σημαντική, παγκόσμια
δεξαμενή ταλέντου που μπορούμε να αξιοποιήσουμε με στόχο να προσελκύσουμε επενδύσεις και να
ενισχύσουµε τις προοπτικές ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαμε αποφασιστικά βήματα με
στόχο να ελαφρύνουμε το βάρος για τις επιχειρήσεις απλοποιώντας τις αδειοδοτήσεις και αίροντας τα
εμπόδια που δεν τους επιτρέπουν να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να δημιουργήσουν προϊόντα και να
παρέχουν υπηρεσίες.
Πολυάριθμες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο πλάνο μας για την αξιοποίηση του
Ταμείου Ανάκαμψης. Τα σχέδια που συμπεριλαμβάνονται στην πρότασή μας έχουν στόχο να καλύψουν
το επενδυτικό χάσμα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό
µετασχηµατισµό.
Η πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από
ορισμένα κράτη – μέλη θεωρείται μάλιστα υπόδειγμα πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγματα που
υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά.
Και χαίρομαι που τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης εγκρίθηκε στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής.
Ταυτόχρονα, εφαρμόζουμε μια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από τα βασικά αίτια
της οικονοµικής κρίσης.
Θέματα όπως η ανισότητα εισοδήματος. Πώς γεφυρώνεται το ψηφιακό χάσμα; Πώς διασφαλίζουμε ότι
ανταμείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραμένει στον πυρήνα της μεταρρυθμιστικής
μας ατζέντας, μέσω μιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας
και έκτοτε επιταχύνθηκε.
Απλοποιούμε και ψηφιοποιούμε πολυάριθμες υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή.
Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό όχημα για την άρση των εμποδίων και την αντιμετώπιση
της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους.
Το σχέδιο της μείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών μας προχωράει με επιτυχία και το
Πρόγραµµα «Ηρακλής» είναι αποτελεσµατικό προς αυτή την κατεύθυνση.
Η δημοπρασία για το φάσμα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ σύντομα
λειτουργικό σε μεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, με το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη
για την απεξάρτηση της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
προσφέρουν µε τη σειρά τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες.
Οι προσπάθειές μας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει χαρακτηριστεί ως μια ανερχόμενη δύναμη
ήπιας ισχύος («soft power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγματα που υπερβαίνουν τα τυπικά της
χαρακτηριστικά. Παρά την πανδημία, έχουμε εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την
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Ελλάδα για την ανάπτυξη data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα έξυπνης
κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας.
Η Pfizer, εντυπωσιασμένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα
δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αμφισβήτησης το γεγονός ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί
άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Και παρά τη στοχευμένη,
δημοσιονομική αντίδραση με σκοπό την προστασία των θέσεων εργασίας και των επιχειρήσεων, η
πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από την πανδηµία.
Αλλά είμαστε αισιόδοξοι πως μόλις ξεπεράσουμε τη σημερινή κατάσταση, η ανάκαμψη θα είναι ταχεία
και θα έχει διάρκεια. Καλούμε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες
που προκύπτουν.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είμαι σίγουρος πως οι πολυάριθμοι κυβερνητικοί
αξιωματούχοι που θα συμμετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις για μια
Ελλάδα πιο εξωστρεφή, µια Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευηµερία.
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω
ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια
των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις
σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε
πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο
Τζέφρι Πάιατ εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος,
την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν
κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και
διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας»
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την
απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας
και ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το
πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση
στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις
προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την
απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή
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δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις
επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα
µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά
τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας,
ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα
Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για
το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει
εργασία σε πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε
τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα
µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
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Εφικτός ρυθµός ανάπτυξης 3,5% για τα επόµενα 10 χρόνια
Εφικτός κρίνεται ένας µέσος ρυθµός αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ 3,5% ετησίως την περίοδο 2021-2030,
εφόσον η ελληνική οικονοµία παραµείνει προσανατολισµένη στις µεταρρυθµίσεις και δεδοµένου ότι οι
πόροι που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονοµία την περίοδο 2021-2027 από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και
το NGEU (Νext Generation EU) ανέρχονται σε περίπου 72 δισ. ευρώ, σύµφωνα µε τον διοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα.
Μιλώντας στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, το οποίο πραγµατοποιείται διαδικτυακά, ο
διοικητής της ΤτΕ σηµείωσε ότι η αναζωπύρωση της πανδηµίας έχει αυξήσει την αβεβαιότητα σχετικά µε
την έκταση της ύφεσης και εξασθενήσει τις προοπτικές ανάκαµψης της οικονοµίας στην Ευρώπη.
Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, η δηµοσιονοµική και η νοµισµατική πολιτική θα πρέπει να παραµείνουν
επεκτατικές εωσότου εµβολιαστεί πολύ µεγάλο ποσοστό του πληθυσµού και, ιδίως, µέχρι η ευρωπαϊκή
οικονοµία να επανέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά.
Κατά τον διοικητή της ΤτΕ, µεσοπρόθεσµα, οι προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονοµίας
εµφανίζονται βελτιωµένες, χάρη στις θετικές ειδήσεις σχετικά µε τη διάθεση αποτελεσµατικών εµβολίων
για τον κορωνοϊό και στους πόρους που είναι διαθέσιµοι µέσω του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NGEU.
Όπως πρόσθεσε, τα κονδύλια που είναι διαθέσιµα µέσω του NGEU παρέχουν µια ευκαιρία για τον
εκσυγχρονισµό, τη µετάβαση στην πράσινη ενέργεια και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της ελληνικής
οικονοµίας, η οποία αναµένεται να καταγράψει πολύ ισχυρή ανάκαµψη το 2021 και το 2022 µετά τη βαθιά
ύφεση του 2020.
Ως προς τις ελληνικές τράπεζες, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι η προσεχής περίοδος επιφυλάσσει µεγάλες
προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες, επισηµαίνοντας ότι το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος
στον τραπεζικό τοµέα και την οικονοµία γενικότερα είναι η εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών και
η αποτελεσµατική επίλυση του ιδιωτικού χρέους.
Σε ό,τι αφορά την επίλυση του προβλήµατος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, υπενθύµισε ότι η Τράπεζα
της Ελλάδος έχει προτείνει τη δηµιουργία µια εταιρείας διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού (AMC).
H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο
Ο αµερικανός πρέσβης διαβεβαίωσε ότι ΗΠΑ και Ελλάδα θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους
σχέση το 2021
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
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και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
πηγή protothema.gr
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Πάιατ: Pfizer, Cisco και Deloitte επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της
Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
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ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Πάιατ: Η Ελλάδα δίνει λύσεις στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα
συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω σύµφωνα µε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Η αµυντική συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου
τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Επενδύσεις
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
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τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν
οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής
υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί καθώς
µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες
Πολιτείες.
»Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του
γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον
κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας
στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια»
επισήµανε περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν
να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των τελευταίων ετών
και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το
2021.

Ενέργεια
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την
Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα
χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑΕλλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.

Αµυντική Συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
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Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.

Επενδύσεις
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της
Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας.
Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε.
Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια,
και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης,
υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.
Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε
στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12
χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

https://www.newsit.gr/
Publication date: 15/12/2020 21:17
Alexa ranking (Greece): 20
https://www.newsit.gr/kosmos/paiat-i-ellada-mporei-na-dosei-lyseis-stis-prokliseis-t...

Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην
Ανατολική Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ.

«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και
αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.

Έµφαση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.

Ικανοποίηση για τις µεταρρυθµίσεις στη χώρα µας
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
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Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.

Αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να
επενδύσουν
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή ΑΠΕ ΜΠΕ
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις που
αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει
Η
συνέχεια εδώ αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουγιέτ, «που
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Η συνέχεια εδώ
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
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Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Αν. Μεσόγειο
Τι είπε ο Αµερικανός πρέσβης στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, απέστειλε ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται ψηφιακά σήµερα και αύριο (14-15/12), µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια», επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.

Στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ Νταν Μπρουλέτ θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη (16-17/12) διήµερη
επίσκεψη στην Αθήνα, «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου
στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά
τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.

Σθεναρή υποστήριξη στην ONEX
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η
αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Μάλιστα, επισήµανε πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεών της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ο Αµερικανός πρέσβης έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. Σε
αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, που -για παράδειγµα- το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).

Η Ελλάδα σταθερή αξία για επενδύσεις αµερικανικών
εταιρειών
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Ακόµη, σηµείωσε πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και
της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες
και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία, όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας».
Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της
Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα
στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Ανέφερε δε ότι οι Pfizer, Cisco και Deloitte
επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως
περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, καθώς οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της πόλης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.

Η Mohegan έτοιµη για το έργο στο Ελληνικό
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται
για το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε
πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Διαβάστε επίσης
Ίδρυµα Ευγενίδου: Σειρά podcast µε το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς
Pfizer: 3.000 αιτήσεις για 200 θέσεις στο Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη
Wall Street: Μικρή άνοδος µε τις προσδοκίες από το Κογκρέσο
ΠΗΓΗ NEWMONEY
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Η Ελλάδα, πυλώνας σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο
και τα Δυτικά Βαλκάνια
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης,αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Η αµυντική συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Επενδύσεις
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
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και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας.
Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και
Deloitte,επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως
περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο
Κρούσµατα σήµερα: «Πρωτιά» για Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Ποιες περιοχές είναι στα «κόκκινα»
Κρούσµατα σήµερα: 1.240 νέα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ - 98 νεκροί σε 24 ώρες, στους 550 οι
διασωληνωµένοι
LIVE BLOG Βουλή: Η ονοµαστική ψηφοφορία για τον Προϋπολογισµό 2021
Κορονοϊός: Στις 21/12 η συνεδρίαση για την έγκριση του εµβολίου της Pfizer στην Ευρώπη
Ενέδρα σε 32χρονο στο Περιστέρι: Τον χτύπησαν µε σιδηρογροθιά και τον πυροβόλησαν
Επιβεβαίωση Newsbomb.gr: Έτσι θα κάνουµε γιορτές - Τι ισχύει για ρεβεγιόν και εκκλησίες (ΦΕΚ)

Newsroom
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική
Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας
στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε
τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω
ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια
των τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις
σχέσεις των δύο χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε
πως διήµερη επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο
Τζέφρι Πάιατ εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο
αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος,
την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες
προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν
κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και
διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας»
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την
απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας
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και ΗΠΑ. «Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει
σταθερότητα και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το
πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση
στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις
προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την
απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της
σταθερότητας που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή
δουλειά, τη δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις
επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα
µας στον τοµέα της ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά
τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας,
ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα
Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα
της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για
το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει
εργασία σε πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε
τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα
µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσµο, τη στιγµή που συµβαίνουν, στο Newsbomb.gr.
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Μητσοτάκης: Προτεραιότητα η διασφάλιση θέσεων εργασίας και η στήριξη
επιχειρήσεων & εργαζοµένων
***
Την προστασία των θέσεων εργασίας, τη στήριξη εργαζοµένων και επιχειρήσεων εν καιρώ κορονοϊού,
αλλά και τη δροµολόγηση των αναγκαίων για τη χώρα επενδύσεων, προκειµένου να επιταχυνθεί η
ανάκαµψη της οικονοµίας προέταξε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ως τις κύριες προτεραιότητες
της διακυβέρνησης του, κατά την οµιλία του στο 22ο Διεθνές Συνέδριο Capital Link Invest in Greece, που…
Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: sofokleousin.gr
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
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ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

Δηµήτρης Μάνωλης
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Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
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τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

Zougla.gr
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω
ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά
τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η
αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα
σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων
της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου
περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
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ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως
βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για
το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε
πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
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ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην
Ανατολική Μεσόγειο
Τζέφρι Πάιατ: Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει
λύσεις στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα
Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
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Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Γράψτε το σχόλιο σας
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις στην Ανατολική
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω
ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά
τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών»
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η
αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα
σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων
της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου
περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα.
Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω
του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και
αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που
προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
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ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως
βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για
το έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε
πολλές ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις.
Εκτίµησε µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Μητσοτάκης: Τις επόµενες ηµέρες υπογράφουµε τη συµφωνία για τα Rafale
Κορωνοϊός: Στα 1.240 τα νέα κρούσµατα - 98 θάνατοι
Σταύρος Νιάρχος - Ντάσα Ζούκοβα: Περιµένουν το πρώτο τους παιδί
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
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ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

Δηµήτρης Μάνωλης

American companies are coming to Greece to invest because of the value & stability that Greece offers & because
our nations are united by our belief in hard work, creativity & our shared democratic ideals. My remarks:
https://t.co/Msl6m8NUnC

https://www.insider.gr/
Publication date: 15/12/2020 21:07
Alexa ranking (Greece): 255
https://www.insider.gr/eidiseis/politiki/151571/paiat-ta-ependytika-shedia-tis-mohe...

Πάιατ: Τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της
Αθήνας
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και
η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό
φυσικού αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την
πλωτή µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον
ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
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τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
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επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

Δηµήτρης Μάνωλης

American companies are coming to Greece to invest because of the value & stability that Greece offers
& because our nations are united by our belief in hard work, creativity & our shared democratic ideals.
My remarks: https://t.co/Msl6m8NUnC
— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) December 15, 2020
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις
στις προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και
στα Δυτικά Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital
Link Invest in Greece Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα
κοιτάει µπροστά µε αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη
επίσκεψη θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των
ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής
πρωτοφανούς προόδου στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού
και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν
νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα
ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
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Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο topics.gr
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Τι είπε ο Αµερικανός πρέσβης στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum
Τι είπε ο Αµερικανός πρέσβης στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, απέστειλε ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum, που
πραγµατοποιείται ψηφιακά σήµερα και αύριο (14-15/12), µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια, απέστειλε ο
Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ , µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum , που
πραγµατοποιείται ψηφιακά σήµερα και αύριο (14-15/12), µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση» .
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν
και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια», επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια», επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίσουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021. Στην Αθήνα ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ Νταν Μπρουλέτ θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη (16-17/12) διήµερη
επίσκεψη στην Αθήνα, «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου
στις ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα . Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως ο υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ Νταν Μπρουλέτ θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη (16-17/12) διήµερη επίσκεψη
στην Αθήνα, «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας» .
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή
µονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες
συνδέσεις µε τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά
τον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών»,
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στον κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης . «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
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Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης , µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές
ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης. Σθεναρή υποστήριξη στην ONEX
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η
αποθήκευση ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα.
Μάλιστα, επισήµανε πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεών της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Μάλιστα, επισήµανε πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών
διασυνδέσεών της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην
προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού ενεργειακού κόµβου.
Ο Αµερικανός πρέσβης έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. Σε
αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, που -για παράδειγµα- το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC).
Ο Αµερικανός πρέσβης έκανε ξεχωριστή αναφορά και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. Σε
αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του, που -για παράδειγµα- το Πολεµικό
Ναυτικό των ΗΠΑ έχει πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των
ΗΠΑ, και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να
ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνας, σε συνεργασία µε τον
Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC) . Η Ελλάδα σταθερή αξία για
επενδύσεις αµερικανικών εταιρειών Ακόµη, σηµείωσε πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος
εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές
οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές
δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία, όπου η Ελλάδα παραδοσιακά
υπερέχει. Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι
αµερικανικές εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας
που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας» . Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
ψηφιακής τεχνολογίας, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη
Θεσσαλονίκη. Ανέφερε δε ότι οι Pfizer , Cisco και Deloitte επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη
και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας , καθώς οι εταιρείες αυτές
επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία της πόλης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε. Η Mohegan
έτοιµη για το έργο στο Ελληνικό Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη
πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην
ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε
την προστασία των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από
τη λίστα παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια. Επίσης, αναφέρθηκε στη
συµβολή του προγράµµατος « Ηρακλής » στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων
και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Τέλος,
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αναφερόµενος στο Ελληνικό , είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το έργο του
καζίνο , το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές ελληνικές
κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε µάλιστα
ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα βοηθήσουν τη
χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία. Διαβάστε επίσης Ίδρυµα Ευγενίδου: Σειρά podcast µε το
Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου Πειραιώς Pfizer: 3.000 αιτήσεις για 200 θέσεις στο Ψηφιακό Κέντρο Τεχνολογίας
στη Θεσσαλονίκη Wall Street: Μικρή άνοδος µε τις προσδοκίες από το Κογκρέσο
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Μητσοτάκης : Προτεραιότητα η διαφύλαξη των θέσεων εργασίας – Κάλεσµα
για επενδύσεις
Πολιτική
15 Δεκεµβρίου 2020
«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο Κ. Μητσοτάκης στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη.
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Κάλεσµα Μητσοτάκη σε νέους επενδυτές: Εκµεταλλευτείτε τις ευκαιρίες της
Ελλάδας
Πολιτική
15 Δεκεµβρίου 2020
Προσκλητήριο στους νέους επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα µας,
αλλά και στους εργαζόµενους από άλλες χώρες να πάρουν την απόφαση να εργαστούν από την Ελλάδα
λαµβάνοντας υπόψη τα φυσικά της πλεονεκτήµατα και τα κίνητρα που προσφέρει, απηύθυνε ο
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την οµιλία του στο 22ο ετήσιο Capital Link Invest in Greece
Forum. Πρόκειται για το ετήσιο Διεθνές Συνέδριο για την Ελλάδα που πραγµατοποιείται στη Νέα Υόρκη σε
συνεργασία µε το Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης και τη συµµετοχή µεγάλων επενδυτικών τραπεζών.«Η
απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός στην οµιλία του.
Μιλώντας στη φετινή διοργάνωση που πραγµατοποιείται διαδικτυακά και έχει τίτλο «Ελλάδα - Κοιτώντας
µπροστά µε αυτοπεποίθηση», ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράµµισε ότι παρά την αναταραχή που έφερε
στη χώρα και σε ολόκληρο τον κόσµο η πανδηµία, το βασικό µήνυµα από το 2019 παραµένει επίκαιρο:
«Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε τη χώρα. Πιστεύω ακράδαντα πως
αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή της χάραξης των πολιτικών σε διεθνές επίπεδο. Και
είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των νικητών,
έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν ήδη
εφαρµοστεί». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις επενδύσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί. «Παρά την πανδηµία,
έχουµε εισροή ξένων άµεσων επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data center. Η
Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από
τα νησιά µας. Η Pfizer, εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι
θα δηµιουργήσει ένα δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης» σηµείωσε. Ο κ. Μητσοτάκης
αναφέρθηκε επίσης στις «πολυάριθµες επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο πλάνο για
την αξιοποίηση του Ταµείου Ανάκαµψης. Τα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν
στόχο να καλύψουν το επενδυτικό χάσµα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον
ψηφιακό µετασχηµατισµό». Με δεδοµένο ότι η πανδηµία της Covid-19 έδειξε ότι η αποκεντρωµένη, εξ
αποστάσεως εργασία ήρθε για να µείνει, ο Πρωθυπουργός τόνισε: «Δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που
θα µπορούσε κανείς να ζήσει, τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η
Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην
προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου». Ακολουθεί ολόκληρη η παρέµβαση του Πρωθυπουργού στο
Συνέδριο του Capital Link Αγαπητοί φίλοι. Κυρίες και κύριοι. Πριν από έναν χρόνο, στην οµιλία µου µε
αφορµή το 21o ετήσιο Capital Link, κανένας δεν θα µπορούσε να είχε προβλέψει το εύρος και τη φύση των
προκλήσεων που θα αντιµετώπιζε ο πλανήτης µας. Προκλήσεις που οδήγησαν την Ελλάδα, αλλά και όλες
τις χώρες του κόσµου σε σηµαντικές προσαρµογές µε στόχο να περιοριστούν οι πολύπλευρες συνέπειες της
πανδηµίας. Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας
θα διαφυλαχθούν και ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο. Υπό αυτό το πρίσµα, είµαι σίγουρος πως όταν η χώρα ανακάµψει, η
παραγωγική ικανότητα της οικονοµίας δεν θα έχει υποστεί σηµαντικό πλήγµα. Ωστόσο, παρά
την αναταραχή του 2020 και όλα όσα ήρθαν µαζί µε αυτή τη χρονιά, το βασικό µήνυµα από το 2019
παραµένει επίκαιρο. Εκλεγήκαµε µε µια πλατφόρµα µεταρρυθµίσεων για να αλλάξουµε την χώρα. Πιστεύω
ακράδαντα πως αξίζει στην Ελλάδα να βρίσκεται στην πρώτη γραµµή χάραξης των πολιτικών σε διεθνές
επίπεδο. Και είµαι σίγουρος πως µε την υποχώρηση της πανδηµίας, η Ελλάδα θα είναι στην πλευρά των
νικητών, έχοντας πετύχει µια γρήγορη ανάκαµψη η οποία θα ενισχύεται από τις µεταρρυθµίσεις που έχουν
ήδη εφαρµοστεί. Αυτή η πανδηµία δηµιουργεί επίσης και σηµαντικές ευκαιρίες. Θα σας δώσω ένα
παράδειγµα. Αν µη τι άλλο, η πανδηµία µας έδειξε ότι η αποκεντρωµένη εξ αποστάσεως εργασία ήρθε για
να µείνει. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν µπορώ να σκεφτώ πολλά µέρη που θα µπορούσε κανείς να ζήσει,
τα οποία συνδυάζουν όλα τα πλεονεκτήµατα που έχει να προσφέρει η Ελλάδα. Μια χώρα ευλογηµένη µε
φυσική οµορφιά και µε µια κυβέρνηση προσανατολισµένη στην προσέλκυση του παγκόσµιου κεφαλαίου.
Έχοντας µειώσει τη φορολόγηση του εταιρικού εισοδήµατος και µερίσµατος, τώρα µειώνουµε και τη
φορολόγηση της µισθωτής εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των χαµηλότερων εισφορών και της
αναστολής της εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης, εισαγάγουµε και µια σειρά φορολογικών κινήτρων για τους
Έλληνες της διασποράς, αλλά και τους ξένους που επιλέγουν να εργαστούν από την Ελλάδα. Διαθέτουµε
µια σηµαντική, παγκόσµια δεξαµενή ταλέντου που µπορούµε να αξιοποιήσουµε µε στόχο να προσελκύσουµε
επενδύσεις και να ενισχύσουµε τις προοπτικές ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά την αντιµετώπιση της
γραφειοκρατίας για επενδύσεις, λάβαµε αποφασιστικά βήµατα µε στόχο να ελαφρύνουµε το βάρος για τις
επιχειρήσεις απλοποιώντας τις αδειοδοτήσεις και αίροντας τα εµπόδια που δεν τους επιτρέπουν να
υλοποιήσουν τα σχέδιά τους να δηµιουργήσουν προϊόντα και να παρέχουν υπηρεσίες. Πολυάριθµες
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επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνονται στο πλάνο µας για την αξιοποίηση του Ταµείου
Ανάκαµψης. Τα σχέδια που συµπεριλαµβάνονται στην πρότασή µας έχουν στόχο να καλύψουν το
επενδυτικό χάσµα αλλά και να διευκολύνουν την πράσινη µετάβαση και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό. Η
πρόταση της Ελλάδας ήταν από τις πρώτες που υποβλήθηκαν και έλαβε πολύ θετικά σχόλια. Από ορισµένα
κράτη - µέλη θεωρείται µάλιστα υπόδειγµα πρότασης. Η Ελλάδα πετυχαίνει πράγµατα που υπερβαίνουν τα
τυπικά της χαρακτηριστικά. Και χαίροµαι που τελικά το Ταµείο Ανάκαµψης εγκρίθηκε στην τελευταία
Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα, εφαρµόζουµε µια συνολική ατζέντα που θέτει στο στόχαστρο πολλά από
τα βασικά αίτια της οικονοµικής κρίσης. Θέµατα όπως η ανισότητα εισοδήµατος. Πώς γεφυρώνεται το
ψηφιακό χάσµα; Πώς διασφαλίζουµε ότι ανταµείβεται η εργασιακή αξιοπρέπεια; Η ψηφιοποίηση παραµένει
στον πυρήνα της µεταρρυθµιστικής µας ατζέντας, µέσω µιας σχολαστικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν
από το ξέσπασµα της πανδηµίας και έκτοτε επιταχύνθηκε. Απλοποιούµε και ψηφιοποιούµε πολυάριθµες
υπηρεσίες και διαδικασίες που απαιτούσαν φυσική επαφή. Η ψηφιοποίηση του κράτους είναι το βασικό
όχηµα για την άρση των εµποδίων και την αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας. Και η ψηφιακή εκπαίδευση
διασφαλίζει την πρόσβαση σε όλους. Το σχέδιο της µείωσης των «κόκκινων» δανείων των τραπεζών µας
προχωράει µε επιτυχία και το Πρόγραµµα «Ηρακλής» είναι αποτελεσµατικό προς αυτή την κατεύθυνση. Η
δηµοπρασία για το φάσµα των δικτύων 5G ξεκινάει. Και το δίκτυο 5G θα είναι πολύ σύντοµα λειτουργικό
σε µεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των προσπαθειών για την αντιµετώπιση της
κλιµατικής αλλαγής, µε το σχέδιο που έχει καταρτίσει και το οποίο είναι σε εξέλιξη για την απεξάρτηση
της χώρας από τον λιγνίτη. Ενώ οι επενδύσεις στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας προσφέρουν µε τη σειρά
τους τεράστιες επενδυτικές ευκαιρίες. Οι προσπάθειές µας αποφέρουν καρπούς. Η Ελλάδα έχει
χαρακτηριστεί ως µια ανερχόµενη δύναµη ήπιας ισχύος («soft power»). Η χώρα πετυχαίνει πράγµατα που
υπερβαίνουν τα τυπικά της χαρακτηριστικά. Παρά την πανδηµία, έχουµε εισροή ξένων άµεσων
επενδύσεων. Η Microsoft επέλεξε την Ελλάδα για την ανάπτυξη data centers. Η Volkswagen ξεκίνησε πιλοτικό
πρόγραµµα έξυπνης κινητικότητας και ηλεκτροκίνητων οχηµάτων σε ένα από τα νησιά µας. Η Pfizer,
εντυπωσιασµένη από το ταλέντο που υπάρχει στη χώρα, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα δηµιουργήσει ένα
δεύτερο κόµβο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Κυρίες και κύριοι, δεν επιδέχεται αµφισβήτησης το γεγονός
ότι οι Έλληνες, όπως και πάρα πολλοί άνθρωποι σε ολόκληρο τον πλανήτη, περνούν µια πολύ δύσκολη
περίοδο. Και παρά τη στοχευµένη, δηµοσιονοµική αντίδραση µε σκοπό την προστασία των θέσεων
εργασίας και των επιχειρήσεων, η πλειοψηφία, και ασφαλώς οι πιο ευάλωτοι, έχουν πληγεί σοβαρά από
την πανδηµία. Αλλά είµαστε αισιόδοξοι πως µόλις ξεπεράσουµε τη σηµερινή κατάσταση, η ανάκαµψη θα
είναι ταχεία και θα έχει διάρκεια. Καλούµε λοιπόν την κοινότητα των επενδυτών να εκµεταλλευτεί τις
ευκαιρίες που προκύπτουν. Εύχοµαι κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και είµαι σίγουρος πως οι πολυάριθµοι
κυβερνητικοί αξιωµατούχοι που θα συµµετάσχουν θα παρουσιάσουν εκτενώς τις κυβερνητικές δράσεις για
µια Ελλάδα πιο εξωστρεφή, µια Ελλάδα µε µεγαλύτερη ευηµερία.Κυριάκος ΜητσοτάκηςCapital Link Invest in
Greece Forumοµιλίαεπενδυτική κοινότηταπρωθυπουργός
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Δυναµικό come back στην αγορά οµολόγων από ελληνικές εισηγµένες και
τράπεζες το 2021
Της Ελευθερίας Κούρταλη
Οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να αφήσουν την άμυνα και να βγουν στην επίθεση το 2021, επιστρέφοντας
δυναμικά στην αγορά ομόλογων, όπως ειπώθηκε σε πάνελ για τα ελληνικά ομόλογα και τις επενδυτικές
ευκαιρίες που διοργανώθηκε κατά το 22ο συνέδριο του Capital Link Invest in Greece, όπου και
επισημάνθηκαν τα εντυπωσιακά ρεκόρ που κατέγραψαν τα ελληνικά κρατικά ομόλογα μετά το sell-off του
Μαρτίου και τα οποία έφτασαν σήμερα να διαπραγματεύονται με ιστορικά χαμηλές αποδόσεις και την
10ετία στο 0,55% µόλις.
Ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Partner – Milbank LLP, ο οποίος και συντόνισε το πάνελ, τόνισε πως παρά
το σοκ της πανδημίας και το έντονο sell-off του Μαρτίου οι αγορές χρέους κατάφεραν να επιστρέψουν
δριμύτερες και να τροφοδοτήσουν τις κεφαλαιαγορές με ρευστότητα, σημειώνοντας πως οι επιχειρήσεις
διεθνώς κατάφεραν να αντλήσουν πάνω από 3,5 τρισ. δολάρια μέσω εκδόσεων χρέους, που αποτελεί
ιστορικό ρεκόρ.
Ο κ. Morven Jones Διευθύνων Σύμβουλος, Επικεφαλής Χρεωστικών Κεφαλαιαγορών, EMEA
στη Nomura τόνισε πως αυτή τη χρονιά οι εκδότες χρέους βρέθηκαν αντιμέτωποι με τις καλύτερες
δυνατές συνθήκες, ενώ πρόσθεσε πως ο όγκος εκδόσεων εκτοξεύθηκε με τον εταιρικό τομέα να κινείται
κατά 50% υψηλότερα από το 2019 και τις χώρες να εκδίδουν 60% περισσότερο ομόλογα σε σχέση με πέρσι
χάρη στην ισχυρή στήριξη των κεντρικών τραπεζών. Εξαίρεση αποτέλεσε ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος
εκμεταλλεύτηκε τις πολύ ευνοϊκές συνθήκες άντλησης ρευστότητας που προσέφεραν οι κεντρικές
τράπεζες.
Δυναμική επιστροφή των εκδόσεων ομολόγων από τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις τράπεζες, αναμένει το
2021 ο Δημήτρης Κοφίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής Επενδυτικής Τραπεζικής /
Χρηµατοδοτική Οµάδα Νότιας Ευρώπης & Ελλάδας της Goldman Sachs. Ο κ. Κοφίτσας εξήγησε πως
καθώς η Ελλάδα είναι μία χώρα με υψηλό beta, ενέχει δηλαδή επενδυτικά υψηλότερο ρίσκο, εξηγείται το
έντονο σφυροκόπημα που δέχθηκαν οι ελληνικές μετοχές και τα ελληνικά ομόλογα όταν ξέσπασε η
πανδημία τον Μάρτιο. Το 2020 χαρακτηρίστηκε από πολύ χαμηλή εκδοτική δραστηριότητα στο μέτωπο των
επιχειρήσεων και των τραπεζών και αυτό οφείλεται στους εξής παράγοντες: το 2019 υπήρξε έντονη
κινητικότητα και έτσι οι ανάγκες αναχρηματοδότησης δεν ήταν υψηλές, ενώ πολλές ελληνικές εταιρείες
λόγω της χαμηλής αξιολόγησης δεν είχαν τη στήριξη των προγραμμάτων της ΕΚΤ. Ωστόσο εκτιμά πως το
2021 οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να ξεφύγουν από την "άμυνα" και να βγουν στην "επίθεση"
εκδίδοντας ομόλογα, χάρη στις ευνοϊκές συνθήκες που έχουν δημιουργήσει για την οικονομία οι εξελίξεις
στο µέτωπο των εµβολίων.
"Η πανδημία φαίνεται σαν… Θεός για την Ελλάδα" όπως σημείωσε ο Γενικός Διευθυντής του ΟΔΔΗΧ,
Δημήτρης Τσάκωνας προσπαθώντας να εξηγήσει τη χρυσή ευκαιρία που αποτέλεσε, όπως δείχνουν τα
αποτελέσματα, για την Ελλάδα η κρίση λόγω Covid. O κ. Τσάκωνας υπογράμμισε την εντυπωσιακή πορεία
που έχουν σημειώσει τα ελληνικά ομόλογα φέτος, χάρη και στα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα της χώρας. Η
Ελλάδα ήταν από τις πολύ λίγες χώρες που δεν αύξησαν σημαντικά τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες, ενώ
τα spreads έχουν σημειώσει φέτος τη μεγαλύτερη συρρίκνωση στην ευρωζώνη. "Αυτό οφείλεται
ολοκληρωτικά στην ΕΚΤ και το πρόγραμμα PEPP", όπως επισήμανε, και στόχος του ΟΔΔΗΧ το 2021 είναι να
εκμεταλλευτεί αυτές τις συνθήκες και το επόμενο έτος, όπως έκανε και φέτος, έτσι ώστε να ξαναχτίσει
την καμπύλη ρευστότητας του Ελληνικού Δημοσίου και να κάνει τους ελληνικούς τίτλους πιο ελκυστικούς
στην επενδυτική κοινότητα, αυξάνοντας το μέγεθος των εκδόσεων. Η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά
ομόλογα ίσα με το 30% του capital key της Ελλάδας και με βάση τις νέες αποφάσεις της μπορεί να
αγοράσει 20 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα περαιτέρω. Αυτό αποτελεί σημαντική ευκαιρία και για τους
επομένους 12 μήνες. Βασική επιδίωξη είναι η πλήρης ανανέωση της ελληνικής καμπύλης, ώστε να
αποκτήσει ένα υγιές steepness (κλίση), όπως επισήµανε.
Οι ελληνικές τράπεζες ξεκίνησαν το έτος πολύ δυναμικά στις αγορές ομολόγων, εκδίδοντας (κάποιες από
αυτές) Tier 2 τίτλοι οι οποίοι είδαν σημαντική ζήτηση, σημείωσε ο Βασίλης Κώτσηρας Head of Capital
Markets and Structured Finance στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Ωστόσο η οδός ομαλοποίησης του
κλάδου σταμάτησε απότομα από το σοκ της πανδημίας και ξεκίνησαν ένα νέο κύμα σκεπτικισμού και
ανησυχιών για τις ελληνικές τράπεζες, την ποιότητα του ενεργητικού κτλ. Η Ελλάδα πάντως δεν ήταν το
πρόβλημα ούτε το μαύρο πρόβατο σε αυτή την κρίση, κάτι που οι επενδυτές αναγνώρισαν, όπως τόνισε
χαρακτηριστικά. Το PEPP αποτέλεσε μία τεράστια ώθηση για την Ελλάδα και τα ελληνικά ομόλογα, ενώ οι
ελληνικές τράπεζες "τράβηξαν" από τα TLTROs της ΕΚΤ σχεδόν 40 δισ. ευρώ φθηνής ρευστότητας. Η
Εθνική ήθελε να δώσει ένα σήμα στην αγορά ότι μπορεί να εκδώσει χρέος και για αυτόν τον
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λόγο προχώρησε στην έκδοση του πρώτου senior πράσινου ομολόγου, το οποίο και δείχνει τη δέσμευση της
τράπεζας στο ESG και την ενέργεια.
Το 2020 ήταν μία ιδιαίτερη χρονιά λόγω της πανδημίας, ωστόσο η απάντηση από τις αρχές ήταν έγκαιρη.
Συνολικά οι επενδυτές έχουν δει το σοκ του Covid ως κάτι προσωρινό, σημείωσε από την πλευρά του ο
Βασίλης Τσάιτας, διευθυντής επενδυτικών σχέσεων των ΕΛΠΕ, προσθέτοντας πως ο κλάδος του
πετρελαίου και αερίου ήταν από τους κλάδους που χτυπήθηκαν περισσότερο έντονα.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική αγορά, οι περισσότερες ελληνικές εισηγμένες ήταν πολύ καλά
κεφαλαιοποιημένες λόγω και του έντονα κινητικού 2019, ενώ από τις πρώτες εβδομάδες της κρίσης
έλαβαν σημαντική στήριξη από τις ελληνικές τράπεζες, όπως πρόσθεσε. Αν και οι συνθήκες ήταν
ιδιαίτερα δύσκολες ωστόσο, η αγορά έδειξε την εμπιστοσύνη της στα ΕΛΠΕ, τόνισε, αναφερόμενος στην
επιτυχημένη συναλλαγή στην οποία προχώρησε ο όμιλος τον Οκτώβριο για τη χρηματοδότηση της
εξαγοράς ενός φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή της Κοζάνης, με την απόδοση να είναι μόλις
ελαφρώς υψηλότερη από την έκδοση οµολόγου στην οποία προχώρησε ο Όµιλος του 2019.
CAPITAL LINK
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

ΣΑΣ ΑΡΕΣΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ;
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.
«Με τον πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού
αερίου Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ.
«Η διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα
και βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
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η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Πάιατ: Η Ελλάδα δίνει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν. Μεσόγειο.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα
συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη
θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας»
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την
απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Η αµυντική συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ,
και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX
να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία
µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα
πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής
νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Επενδύσεις
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας
που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
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δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει
σηµειώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση
κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως
βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα
συνεχιστεί καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος
Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως
πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε
περαιτέρω ο Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη
θα πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον
πρόσφατα ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου
Ελλάδας - Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα
αποθήκευσης και επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε
τη Βόρεια Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας»
που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες
πηγές ενέργειες είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την
απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
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ενεργειακού κόµβου.
Η αµυντική συνεργασία
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ,
και αφετέρου τη σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX
να ολοκληρώσει τις προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία
µε τον Οργανισµό Οικονοµικής Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα
πως µέσω του επερχόµενου προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής
νέων και αναβαθµισµένων φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες
δυνατότητες στις υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια
ναυπηγική βιοµηχανία όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Επενδύσεις
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας
που προσφέρει η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη
δηµιουργικότητα και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των
αµερικανικών εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της
ψηφιακής τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη.
Η Pfizer, Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην
ανάπτυξή της ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη
στρατηγική τοποθεσία της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό
δυναµικό που προσφέρουν τα εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει
σηµειώσει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση
κυβερνητικών διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία
των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως
βοηθά στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη
διάρκεια της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Online Συνδροµή: Ανακαλύψτε και εσείς τον κόσµο των προνοµίων της «N»
CareerNet.gr: Βρείτε τώρα τη δουλειά που σας ταιριάζει!
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Σταϊκούρας: Οι µεταρρυθµίσεις που θα φέρουν βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία
Οικονοµία
15 Δεκεµβρίου 2020
«Η ελληνική οικονοµία απεικονίζει αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα, λόγω της αποτελεσµατικής
αντιµετώπισης της πανδηµίας από την κυβέρνηση», σηµείωσε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος
Σταϊκούρας στο Ετήσιο Ελληνικό Επενδυτικό Συνέδριο 22nd Annual Capital Link Invest in Greece Forum
“Greece – Looking ahead with Confidence”.«Αυτό αναγνωρίζεται από όλους τους «ενδιαφερόµενους», δηλαδή
τα ιδρύµατα, τις αγορές, τους επενδυτές, τους οίκους αξιολόγησης και, τέλος, την ελληνική κοινωνία.
Ωστόσο, συνεχίζει να αντιµετωπίζει σηµαντικές προκλήσεις, οι οποίες απαιτούν συνεχείς µεταρρυθµιστικές
προσπάθειες», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. Ο υπουργός Οικονοµικών εξήγησε ότι η κυβέρνηση εργάζεται µε
µεθοδικότητα για να αντιµετωπίσει ένα πολυσχιδές πλέγµα προκλήσεων που εκτείνεται από την
υγειονοµική κρίση έως τις γεωπολιτικές αναταραχές στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε
ότι η κυβέρνηση χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τα διαθέσιµα ευρωπαϊκά κονδύλια που προέρχονται κυρίως
από την NextGen EU. Όπως εξήγησε, το µέγεθος του φακέλου και η σύνθεσή του αποτελούν µια µοναδική
ευκαιρία για την ενίσχυση της ελληνικής οικονοµικής δραστηριότητας µέσω επενδύσεων και
µεταρρυθµίσεων που θα έχουν παρατεταµένο και βιώσιµο αντίκτυπο στις µακροπρόθεσµες οικονοµικές
προοπτικές της χώρας. Ο Χρήστος Σταϊκούρας σηµείωσε ότι οι επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις βασίζονται
και συµπληρώνουν παλαιότερες και τρέχουσες πολιτικές στο πλαίσιο της διαδικασίας της ενισχυµένης
εποπτείας που αντικατοπτρίζει επίσης ευρωπαϊκές προτεραιότητες. «Επενδύσεις και µεταρρυθµίσεις,
µεταξύ άλλων, για την αποτελεσµατική χρήση της ενέργειας, την αναβάθµιση δικτύων, την αειφόρο χρήση
των πόρων, την ψηφιοποίηση του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, την προώθηση της δηµιουργίας
θέσεων εργασίας και της συµµετοχής στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση στη προσβασιµότητα και
βιωσιµότητα της υγειονοµικής περίθαλψης, την αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσµατικές και χωρίς
αποκλεισµούς κοινωνικές πολιτικές, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη βελτίωση της
δηµοσιονοµικής πολιτικής, τη βελτίωση της είσπραξης των φόρων, τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας
της δικαιοσύνης, την ενίσχυση των κεφαλαιαγορών, για την προώθηση ενδογενών πηγών ανάπτυξης όπως εκπαίδευση, επαγγελµατική εκπαίδευση και κατάρτιση, έρευνα και καινοτοµία, τη προώθηση
εξαγωγών και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος», ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας. Κλείνοντας, ο
υπουργός Οικονοµικών είπε ότι εάν η Ελλάδα υλοποιήσει αυτές τις πολιτικές θα έχει την ευκαιρία όχι µόνο
να ανακάµψει αλλά και να εισέλθει σε µια ισχυρή και βιώσιµη αναπτυξιακή πορεία. Όπως τόνισε, η
κυβέρνηση είναι αποφασισµένη να αναδιαρθρώσει την οικονοµία, να ενισχύσει την παραγωγικότητά της
χώρας και να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της.” Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών του
παρατηρήσεων, ο κ. Jay Collins, Managing Director, Vice Chairman Corporate & Investment Banking - Citi,
επαίνεσε την ελληνική κυβέρνηση για την αποτελεσµατική διαχείριση της πανδηµίας, αλλά και για το
γεγονός ότι συνέχισε τη µεταρρυθµιστική της προσπάθεια εν µέσω µιας τόσο µεγάλης κρίσης. Ειδικότερα,
εστίασε στις δοµικές µεταρρυθµίσεις, στην πράσινη ανάπτυξη, στον ψηφιακό µετασχηµατισµό του κράτους
και στην προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων. Τέλος, αναγνώρισε τη στάση του ελληνικού λαού,
λέγοντας ότι κατά την περίοδο της πανδηµίας ο κόσµος και η οικογένειες έπραξαν το σωστό για να
προφυλάξουν ο ένας τον άλλο.ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΛΛΑΔΑreportergr
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Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην Αν.
Μεσόγειο
Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον
κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά
Βαλκάνια, τόνισε ο Αµερικανός πρέσβης στο 22ο Capital Link Invest in Greece Forum.
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος πρόεδρος Μπάιντεν και
η οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ
(Dan Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες
είναι το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
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και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών
διαδικασιών κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των
δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα
παρακολούθησης USTR Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ
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Κ. Μητσοτάκης: Προτεραιότητες διασφάλιση θέσεων εργασίας και στήριξη
επιχειρήσεων-εργαζοµένων
Πολιτική
15 Δεκεµβρίου 2020
«Η απόλυτη, άµεση προτεραιότητά µου είναι να συνεχίσω να διασφαλίζω ότι οι θέσεις εργασίας θα
διαφυλαχθούν κι ότι οι επιχειρήσεις και οι εργαζόµενοι θα λάβουν τη στήριξη που χρειάζονται για να
ξεπεράσουν αυτή τη δύσκολη περίοδο» τόνισε ο πρωθυπουργός, στο διαδικτυακό Capital Link Invest in
Greece Forum, της Ν. Υόρκης. Κάλεσε τους επενδυτές να εκµεταλλευτούν τις ευκαιρίες που ανοίγονται στη
χώρα µας, ενώ αναφέρθηκε και στις επενδύσεις των Microsoft, Volkswagen και Pfizer στην Ελλάδα.
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Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεχθεί µεγάλα πλήγµατα από την
πανδηµία
Οικονοµία
15 Δεκεµβρίου 2020
Η πανδηµία του κορωνοϊού έπληξε τον τραπεζικό τοµέα και αναχαίτισε την ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας που είχε ξεκινήσει το 2017. Για τον λόγο αυτό, ο ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος,
Γιάννης Στουρνάρας, µιλώντας στο 22ο Annual Capital Link Invest in Greece Forum, θεωρεί πως πρέπει να
ληφθεί ένα σύνολο µέτρων.
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Ηχηρό µήνυµα του Αµερικανού Πρέσβη για το ρόλο της Ελλάδας στο πλευρό
των ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο

Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
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πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.

https://analitis.gr/
Publication date: 15/12/2020 20:52
Alexa ranking (Greece): 9897
https://analitis.gr/tzefri-paiat-h-ellada-mporei-na-dwsei-lyseis-stis-proklhseis-twn-h...

Τζέφρι Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ στην
Αν. Μεσόγειο
Το µήνυµα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει µια χώρα που µπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιµετωπίζουν οι Ηνωµένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αµερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, µιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγµατοποιείται σήµερα και αύριο ψηφιακά, µε τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει µπροστά µε
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακοµµατικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς µεταβαίνουµε σε µια νέα διοίκηση στις Ηνωµένες Πολιτείες. Ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
οµάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήµανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεµέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αµερικανικής διπλωµατίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τοµέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήµερη επίσκεψη θα
πραγµατοποιήσει αύριο και την Πέµπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιµεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σηµασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τοµέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιµο ρόλο της χώρας µας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωµένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας –
Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόµενο έτος, την πλωτή µονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραµµατισµένες συνδέσεις µε τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαµήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι µέρος της «τολµηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς µεταρρυθµίσεις της χώρας µας σε αυτόν τον τοµέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιµης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγµατοποιηθούν περισσότερες αµερικανικές επενδύσεις σε αναδυόµενους τοµείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήµανε µάλιστα πως σε συνδυασµό µε τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισµό των λιµένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αµερικανός πρέσβης και στην αµυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόµενη διµερή σχέση» στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εµπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγµα, το Πολεµικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αµερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία µε τον Οργανισµό Οικονοµικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σηµείωσε επιπρόσθετα πως µέσω του επερχόµενου
προγράµµατος εκσυγχρονισµού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθµισµένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυµένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάµεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν µια εγχώρια ναυπηγική βιοµηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονοµική διάσταση της διµερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αµερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες µας ενώνονται µε την πίστη µας στη σκληρή δουλειά, τη δηµιουργικότητα
και τα κοινά δηµοκρατικά ιδανικά µας». Πιο συγκεκριµένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αµερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα µας στον τοµέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αµερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωµά τους στη Θεσσαλονίκη και συµβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόµβου καινοτοµίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σηµείο, ο Αµερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά µεγάλη πρόοδο» που έχει σηµειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδηµίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
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πνευµατικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συµβολή του προγράµµατος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσµιων και ιδιαίτερα Αµερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόµη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόµενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιµη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δηµιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νοµικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίµησε
µάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα µεταµορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
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Τζ. Πάιατ: Η Ελλάδα µπορεί να δώσει λύσεις στις προκλήσεις των ΗΠΑ σε
Μεσόγειο και Βαλκάνια
Ο εν Ελλάδι Αµερικάνος πρέσβης, υποστήριξε ότι «ο εκλεγµένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η οµάδα του
γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιµο ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και
ευηµερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια»
Το μήνυμα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια χώρα που μπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο ψηφιακά, με τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει μπροστά με
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακομματικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς μεταβαίνουμε σε μια νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
ομάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήμανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεμέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήμερη επίσκεψη θα
πραγματοποιήσει αύριο και την Πέμπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιμο ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωμένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραμματισμένες συνδέσεις με τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι μέρος της «τολμηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιμης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγματοποιηθούν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε αναδυόμενους τομείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήμανε μάλιστα πως σε συνδυασμό με τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισμό των λιμένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρέσβης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόμενη διμερή σχέση» στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγμα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αμερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σημείωσε επιπρόσθετα πως μέσω του επερχόμενου
προγράμματος εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθμισμένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυμένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν μια εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονομική διάσταση της διμερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αμερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες μας ενώνονται με την πίστη μας στη σκληρή δουλειά, τη δημιουργικότητα
και τα κοινά δημοκρατικά ιδανικά μας». Πιο συγκεκριμένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αμερικανικών
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εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα μας στον τομέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σημείο, ο Αμερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσμιων και ιδιαίτερα Αμερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόμενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιμη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νομικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίμησε
μάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα μεταμορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το μήνυμα πως η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια χώρα που μπορεί να δώσει λύσεις στις
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ανατολική Μεσόγειο και στα Δυτικά
Βαλκάνια, έστειλε ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στο 22ο Capital Link Invest in Greece
Forum, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο ψηφιακά, με τίτλο «Η Ελλάδα κοιτάει μπροστά με
αυτοπεποίθηση».
«Για χρόνια, η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας χαίρει διακομματικής υποστήριξης και αυτή η στήριξη θα συνεχιστεί
καθώς μεταβαίνουμε σε μια νέα διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο εκλεγμένος Πρόεδρος Μπάιντεν και η
ομάδα του γνωρίζουν πολύ καλά την Ελλάδα και κατανοούν τον κρίσιμο ρόλο της ως πυλώνα
σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο και τα Δυτικά Βαλκάνια» επισήμανε περαιτέρω ο
Αµερικανός πρέσβης.
Εξίσου, διαβεβαίωσε πως Ελλάδα και ΗΠΑ θα συνεχίζουν να χτίζουν στα πολύ γερά θεμέλια των
τελευταίων ετών και θα αυξήσουν περαιτέρω την οικονοµική τους σχέση το 2021.
Ειδική αναφορά έκανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην Ελλάδα στις σχέσεις των δύο
χωρών στον ενεργειακό τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζέφρι Πάιατ ανακοίνωσε πως διήμερη επίσκεψη θα
πραγματοποιήσει αύριο και την Πέμπτη στην Αθήνα ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Νταν Μπρουλέτ (Dan
Brouillette), «που θα χρησιμεύσει ως ακρογωνιαίος λίθος της φετινής πρωτοφανούς προόδου στις
ενεργειακές σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδας».
Αναδεικνύοντας τη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στην Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα, ο Τζέφρι Πάιατ
εστίασε στην κρίσιμο ρόλο της χώρας μας στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης. «Με τον πρόσφατα
ολοκληρωμένο Διαδριατικό Αγωγό, τον υπό κατασκευή Διασυνδετήριο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας Βουλγαρίας (IGB), που στόχος είναι να ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και
επαναεριοποίησης στην Αλεξανδρούπολη και τις νέες προγραμματισμένες συνδέσεις με τη Βόρεια
Μακεδονία, η Ελλάδα και οι γείτονές της επανασχεδιάζουν κυριολεκτικά τον ενεργειακό χάρτη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, µε τη διαφοροποίηση πηγών και διαδροµών» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα, διαμήνυσε πως οι ΗΠΑ θέλουν να είναι μέρος της «τολμηρής πράσινης ατζέντας» που έχει
θέσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνωρίζοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειες είναι
το µέλλον και σηµείωσε πως το αέριο θα είναι το καύσιµο µετάβασης.
Επίσης, χαιρέτισε τις συνεχείς μεταρρυθμίσεις της χώρας μας σε αυτόν τον τομέα για την απλούστευση
της διαδικασίας αδειοδότησης έργων ανανεώσιμης ενέργειας και εξέφρασε την ελπίδα να
πραγματοποιηθούν περισσότερες αμερικανικές επενδύσεις σε αναδυόμενους τομείς όπως η αποθήκευση
ενέργειας και τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Επισήμανε μάλιστα πως σε συνδυασμό με τα σχέδια της
Ελλάδας για επέκταση των ενεργειακών διασυνδέσεων της και εκσυγχρονισμό των λιμένων της, οι
επενδύσεις αυτές θα βοηθήσουν στην προώθηση του ρόλου της Ελλάδας ως κορυφαίου περιφερειακού
ενεργειακού κόµβου.
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Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο Αμερικανός πρέσβης και στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας και ΗΠΑ. «Η
διαρκώς αυξανόμενη διμερή σχέση» στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας παρέχει σταθερότητα και
βοηθά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επενδυτών στην Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε
αφενός την ιδιαίτερη ικανοποίησή του που, για παράδειγμα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει
πιστοποιήσει το ναυπηγείο της Σύρου για τη συντήρηση στρατιωτικών σκαφών των ΗΠΑ, και αφετέρου τη
σθεναρή υποστήριξή του στις προσπάθειες της αμερικανικής εταιρείας ONEX να ολοκληρώσει τις
προσπάθειες για την απόκτηση του ναυπηγείου Ελευσίνα, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής
Ανάπτυξης (Development Finance Corporation/DFC). Σημείωσε επιπρόσθετα πως μέσω του επερχόμενου
προγράμματος εκσυγχρονισμού του Ελληνικού Ναυτικού και της κατασκευής νέων και αναβαθμισμένων
φρεγατών, αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν να φέρουν νέες και διευρυμένες δυνατότητες στις
υπάρχουσες στρατιωτικές δυνάμεις της Ελλάδας και θα ξεκινήσουν μια εγχώρια ναυπηγική βιομηχανία
όπου η Ελλάδα παραδοσιακά υπερέχει.
Εστιάζοντας στην οικονομική διάσταση της διμερούς σχέσης, ο Τζέφρι Πάιατ είπε πως οι αμερικανικές
εταιρείες έρχονται στην Ελλάδα για να επενδύσουν «λόγω της αξίας και της σταθερότητας που προσφέρει
η Ελλάδα και επειδή οι χώρες μας ενώνονται με την πίστη μας στη σκληρή δουλειά, τη δημιουργικότητα
και τα κοινά δημοκρατικά ιδανικά μας». Πιο συγκεκριμένα, ανέδειξε τις επενδύσεις των αμερικανικών
εταιρειών της Amazon, της Microsoft, της Digital Realty στη χώρα μας στον τομέα της ψηφιακής
τεχνολογίας. Στάθηκε ιδιαίτερα στις επενδύσεις των αμερικανικών εταιρειών στη Θεσσαλονίκη. Η Pfizer,
Cisco και Deloitte, επεκτείνουν το αποτύπωμά τους στη Θεσσαλονίκη και συμβάλλουν στην ανάπτυξή της
ως περιφερειακού κόμβου καινοτομίας, ανέφερε. Οι εταιρείες αυτές επενδύουν στη στρατηγική τοποθεσία
της Θεσσαλονίκης ως πύλη προς τα Βαλκάνια, και το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που προσφέρουν τα
εξαιρετικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα της πόλης, υπογράµµισε.
Σε αυτό το σημείο, ο Αμερικανός πρέσβης εξήρε την «εξαιρετικά μεγάλη πρόοδο» που έχει σημειώσει ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης στην ψηφιοποίηση κυβερνητικών διαδικασιών
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ελληνική κυβέρνηση αύξησε την προστασία των δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, που οδήγησε στην αφαίρεση της Ελλάδας από τη λίστα παρακολούθησης USTR
Special 301 τον Απρίλιο, µετά από 12 χρόνια.
Επίσης, αναφέρθηκε στη συμβολή του προγράμματος «Ηρακλής» στις επενδύσεις, λέγοντας πως βοηθά
στην είσοδο παγκόσμιων και ιδιαίτερα Αμερικανών επενδυτών στην Ελλάδα, ακόμη και κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας.
Τέλος, αναφερόμενος στο Ελληνικό, είπε πως η Mohegan είναι έτοιμη να ξεκινήσει να εργάζεται για το
έργο του καζίνο, το οποίο θα δημιουργήσει 7.000 θέσεις εργασίας και θα προσφέρει εργασία σε πολλές
ελληνικές κατασκευαστικές και νομικές εταιρείες, καθώς και σε τράπεζες και άλλες επιχειρήσεις. Εκτίμησε
μάλιστα ότι τα επενδυτικά σχέδια της Mohegan θα μεταμορφώσουν τη Ριβιέρα της Αθήνας και θα
βοηθήσουν τη χώρα να ανακάµψει µετά την πανδηµία.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Γ. Στουρνάρας: Εφικτός ο στόχος για µέση ετήσια ανάπτυξη 3,5% τα επόµενα 10
χρόνια
Mέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης 3,5% για την περίοδο 2021-2030 θεωρεί εφικτό ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, δεδοµένου ότι οι πόροι που θα εισρεύσουν στην ελληνική οικονοµία την
περίοδο 2021-2027 από τα Διαρθρωτικά Ταµεία και το NGEU (Νext Generation EU) ανέρχονται σε περίπου 72
δισ. ευρώ και υπό την προϋπόθεση η ελληνική οικονοµία παραµείνει προσανατολισµένη στις
µεταρρυθµίσεις.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε «οι προτεινόµενες παρεµβάσεις του Ελληνικό Σχεδίου Ανάκαµψης και
Ανθεκτικότητας, το οποίο αξιοποιεί το µεσοπρόθεσµο σχέδιο ανάπτυξης της Επιτροπής Πισσαρίδη,
συνάδουν πλήρως µε αντίστοιχες προτάσεις πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως έχουν δηµοσιευθεί
στις περιοδικές της εκθέσεις τα τελευταία χρόνια»
Ο διοικητής της ΤτΕ, µιλώντας στη διάρκεια ετήσιου συνεδρίου Capital Link Invest in Greece Forum, σχετικά
µε τις ελληνικές τράπεζες επισήµανε ότι η προσεχής περίοδος επιφυλάσσει µεγάλες προκλήσεις αλλά και
ευκαιρίες. Όπως υποστήριξε, το κλειδί για να τεθεί σε κίνηση ένας ενάρετος κύκλος στον τραπεζικό τοµέα
και την οικονοµία γενικότερα, είναι η εξυγίανση των ισολογισµών των τραπεζών και η αποτελεσµατική
επίλυση του ιδιωτικού χρέους. Όσον αφορά την επίλυση του προβλήµατος των Μη Εξυπηρετούµενων
Δανείων, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προτείνει τη δηµιουργία µια εταιρίας διαχείρισης στοιχείων
ενεργητικού (AMC), η οποία αντιµετωπίζει ταυτόχρονα τις δύο σηµαντικότερες προκλήσεις για τις
ελληνικές τράπεζες (το υψηλό επίπεδο των ΜΕΔ και το υψηλό ποσοστό της αναβαλλόµενης φορολογικής
απαίτησης –DTC- στα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών), µε το ελάχιστο δυνατό κόστος για όλους τους
εµπλεκοµένους.
Σηµείωσε δε ότι η πολύ πρόσφατη συµφωνία του Eurogroup (30 Νοεµβρίου 2020) για τη δηµιουργία κοινού
εργαλείου χρηµατοδότησης (backstop) του Ενιαίου Ταµείου Εξυγίανσης (SRF) µέσω πιστωτικής γραµµής
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας (ESM), που θα τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2021, αποτελεί
σηµαντικό βήµα για την ενίσχυση του τραπεζικού τοµέα.
Σύµφωνα µε τον κ. Στουρνάρα, µεσοπρόθεσµα οι προοπτικές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής οικονοµίας
εµφανίζονται βελτιωµένες, χάρη στις θετικές ειδήσεις σχετικά µε τη διάθεση αποτελεσµατικών εµβολίων
για τον κορονοϊό και στους πόρους που είναι διαθέσιµοι µέσω του ευρωπαϊκού µέσου ανάκαµψης NGEU.
Τα κονδύλια που είναι διαθέσιµα µέσω του NGEU παρέχουν µια ευκαιρία για τον εκσυγχρονισµό, τη
µετάβαση στην πράσινη ενέργεια και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό της ελληνικής οικονοµίας, η οποία
αναµένεται να καταγράψει πολύ ισχυρή ανάκαµψη το 2021 και το 2022 µετά τη βαθιά ύφεση του 2020.
Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράµµισε ότι εφόσον η οικονοµική πολιτική παραµείνει προσανατολισµένη στις
µεταρρυθµίσεις, η ελληνική οικονοµία είναι δυνατόν να επιτύχει µέσο ρυθµό ανάπτυξης πλησίον του 3,5%
ετησίως την επόµενη δεκαετία.
Όπως τόνισε άλλωστε, δηµιουργία του NGEU είναι ένα αποφασιστικό βήµα προς την ευρωπαϊκή
ενοποίηση, ωστόσο δεν αποτελεί «στιγµή Χάµιλτον» για τη ζώνη του ευρώ. Για την ενίσχυση της
ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονοµίας και του ευρωπαϊκού τραπεζικού τοµέα, χρειάζονται και άλλα
βήµατα.
Είναι αναγκαία η ενίσχυση του πλαισίου διαχείρισης τραπεζικών κρίσεων, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής
Ένωσης και η δηµιουργία πλήρους Ένωσης Κεφαλαιαγορών (CMU), είπε ο κ. Στουρνάρας, υπογραµµίζοντας
ότι σε τελικό στάδιο, όταν ωριµάσουν οι πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες για αλλαγές στη Συνθήκη, µια
πλήρης Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση, που θα περιλαµβάνει και Δηµοσιονοµική Ένωση, θα
καταστήσει πιο ανταγωνιστική την οικονοµία της ζώνης του ευρώ, θα προσδώσει το αναγκαίο βάθος στις
αγορές κεφαλαίων και οµολόγων, θα επιτρέψει στο ευρώ να ανταγωνιστεί µε αξιώσεις το δολάριο ως
παγκόσµιο αποθεµατικό νόµισµα και θα αυξήσει την αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής.
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